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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ DEL DIA 25 DE MAIG DE 2017 NÚM. 04/2017

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
 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

 Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
 Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
 Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
 Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
 Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.

A la Roca del Vallès, a les 20.02 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.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, amb l’absència excusada de la Sra. Marta 
Pujol i Armengol del grup municipal de CIU, a conèixer els punts de l’ordre del dia 
indicat a la convocatòria:

Sr. Ros.- En tot cas, excusar l’assistència de la senyora Marta Pujol, que es troba de 
baixa per una petita operació i no hi pot assistir.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Ens n’havíem assabentat abans, llavors, si els sembla, 
comencem amb el minut de silenci contra la violència que fem cada ple.

(Minut de silenci.) 

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària 30 de març de 
2017 i de la sessió plenària extraordinària de 10 d’abril de 2017.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Comencem el ple d’avui, dia 25 de maig de 2017, quan són les 
20 hores i 5 minuts. El punt número 1 és l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la 
sessió plenària ordinària del dia 30 de març. No sé si algú té alguna consideració sobre 
aquesta acta? Doncs, passaríem a votació. 

Votacions acta ple 30 de març de 2017

Aprovat per 15 vots favorables i 1 abstenció. 

Unanimitat menys Andrés Hidalgo

La següent és la sessió plenària extraordinària del dia 10 d’abril. Algun comentari 
sobre l’acta? Doncs, passaríem a votació.

Votacions acta ple 10 d’abril 

Aprovat per 15 vots favorables i 1 abstenció. 

Unanimitat menys Andrés Hidalgo

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1-Aprovació de la sol·licitud al Consorci AOC d’alta de prestació del servei 
d’entitat de registre d’IdCAT.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 18 de maig de 2017, amb el contingut següent: 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès coopera i col·labora per mitjà del Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya per tal d’executar estratègies 
comunes que s’han de desenvolupar en l’extensió dels mitjans electrònics per a 
garantir la identitat i per a acreditar la voluntat de les actuacions dels ciutadans 
i el personal del sector públic de Catalunya, i en garantia de la confidencialitat, 
la integritat la identitat i el no-rebuig en les comunicacions electròniques.

En aquest marc, l’Ajuntament està interessat a ser una Entitat de Registre 
idCAT i col·laborar amb el Consorci AOC en la prestació de serveis de 
certificació, i també amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana de la 
Generalitat de Catalunya pel registre i emissió d’altres sistemes d’autenticació i 
signatura per a la ciutadania. La prestació d’aquest servei es presta en els 
termes de l’article 2 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya.
 
Una Entitat de Registre idCAT gestiona el procés de registre dels sistemes 
d’identitat digital següents: idCAT certificat digital i l’idCAT-Mòbil i permet el 
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tractament del fitxer Seu Electrònica de l’Adminitració de la Generalitat pel que 
fa a l’alta, baixa o la modificació de les dades d’aquelles persones que hagin 
identificat en les seves dependències. 

A una Entitat de Registre idCAT li corresponen les funcions següents:

 Assumir les obligacions derivades de l’activitat de la prestació dels 
serveis d’entitat de registre idCAT,recollides a la Declaració de Pràctiques 
de Certificació de l’EC‐Ciutadania, de les Condicions especifiques de 
prestació del servei idCAT‐Mòbil i a la resta de la documentació 
reguladora del servei (procediments operatius, de seguretat i arxiu 
establerts pel Consorci AOC) i d’acord amb la Política General de 
Certificació, publicades al web del servei del Consorci AOC.

 Concretament el procediment operatiu consistirà, com a mínim, en les 
següents accions:

◦ Verificació i acarament de la identitat de la persona sol∙licitant 
amb document identificatiu (NIF, NIE, passaport, permís de 
residència o treball)

◦ Comprovació de l’edat i de la informació de la sol∙licitud
◦ Registre d’entrada de la sol∙licitud
◦ Procés de les dades en l’aplicació específica
◦ Custòdia de la sol∙licitud registrada i d’una còpia del document 

identificatiu utilitzat per la verificació de la identitat de la persona 
sol∙licitant.

◦ Gestió de la resolució de les incidències que es pugin produir en 
les operacions de registre de dades al fitxer Seu electrònica de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 Comprovar la identitat del subscriptor personalment o utilitzant sistemes 
que proporcionin garanties equivalents a la identificació amb presència 
física del futur subscriptor, quan ho permeti la normativa reguladora i 
enregistrar una justificació acreditativa de les informacions necessàries 
per al registre. Aprovar sol∙licituds només a les persones físiques que 
reuneixen els requisits previstos per la Declaració de Pràctiques de 
Certificació de l’EC‐Ciutadania i a les Condicions específiques de prestació 
del servei idCAT‐Mòbil.

  En el cas que l’ens vulgui incorporar el registre auxiliar del servei idCAT, 
haurà d’aprovar‐ne la creació. El model de document creat pel Consorci 
AOC està disponible al web corporatiu.

 Facilitarà, si s’escau, l’accés del personal del Consorci a les instal∙lacions 
on es desenvolupin les activitats d’instal∙lació o integració del maquinari i 
el programari de signatura o de registre. Aquest accés resta subjecte a 
les limitacions i restriccions de seguretat que a aquest efecte té 
establertes per l’ER idCAT.

 Per dur a terme les obligacions anteriorment indicades per mitjans 
telemàtics, l’ER idCAT ha de nomenar com operadors de l’autoritat de 
registre a dos o més dels seus treballadors i ha de comunicar al Consorci 
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les dades d’aquestes persones perquè emeti el certificat. També haurà 
de nomenar, com a mínim, dos responsables del servei.
Quan un operador deixi de tenir la capacitat d’actuar com a tal sota el 
control i l’autoritat de l’ens, aquest ens ha de sol∙licitar immediatament 
al Consorci AOC la revocació del seu certificat.

 Executar les tasques establertes amb la màxima diligència i ha de 
nomenar operadors únicament al personal amb la formació i qualificació 
suficients. Comprovar la identitat i de la resta de circumstàncies 
personals dels subscriptors la podrà fer personal diferent dels operadors 
específicament habilitats per l’ens per aquesta tasca, però l’aprovació o 
denegació de la sol∙licitud serà sempre realitzada pels operadors 
específicament habilitats.

 En tant que oficina de registre presencial  idCAT‐Mòbil, l’ens s’obliga a:

 Realitzar les operacions de gestió presencial de les dades identificatives 
amb els mitjans tècnics, materials i humans adequats, i d’acord amb les 
polítiques de servei, els procediments establerts pel Procediment 
d’actuació per a la gestió de les dades del registre de la Seu Electrònica 
de la Generalitat de Catalunya.

 Executar les tasques establertes amb la màxima diligència i nomenar 
com a operadors únicament personal amb la formació i qualificació 
suficients.

 Assumir la responsabilitat davant qualsevol persona, per la identificació, 
el registre i la validació de totes les sol∙licituds que afectin al cicle de 
vida de les dades enregistrades.

 Gestionar i mantenir degudament actualitzat el personal, format i 
autoritzat per l’entitat de registre, que intervingui en les actuacions 
d’alta, baixa o modificació de les dades de la ciutadania sol∙licitant del 
sistema idCAT MÒBIL, dins l’aplicatiu de gestió d’altes modificacions i 
baixes del fitxer Seu electrònica de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.

 Acceptar el subencàrrec de tractament del fitxer “Seu electrònica de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya” en els termes i condicions 
descrits a l’Annex II d’aquestes condicions.

  Sotmetre’s a una auditoria periòdica d’acord amb el Consorci AOC, tal i 
com especifica el Procediment d’actuació per a la gestió de les dades del 
registre de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya, per tal de 
verificar el compliment de les operacions de gestió d’identitats en tant 
que oficina de registre presencial i compartir els resultats de l’auditoria 
amb l’Administració de la Generalitat i el Consorci AOC.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords:
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Primer. Sol·licitar al Consorci AOC l'alta de prestació del servei ER idCAT.

Segon. Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació 
del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu 
electrònica (www.seu.cat/consorciaoc). 

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B.1 és l’aprovació de la sol·licitud del Consorci AOC per a la 
prestació del servei d’entitat de registre de l’IdCAT. Té la paraula el regidor Xavier del 
Villar.

Sr. del Villar.- Gràcies, alcalde. Faré una petita introducció del que significa la 
prestació d’aquest servei del registre de l’IdCAT. Des del Consorci AOC i la Generalitat 
de Catalunya, s’estan impulsant diversos serveis d’identitat digital per fer més fàcil 
l’inici de tràmits i gestions amb l’Administració. La tendència és que cada vegada més 
serà imprescindible l’ús d’aquests certificats digitals, amb el pas dels anys, de fet, ja és 
obligatori en alguns camps professionals, per exemple, i tots aquests serveis que 
utilitzem aquí, a Catalunya, estan sota la marca de l’IdCAT, Identitat Digital de 
Catalunya.

L’IDCAT és un certificat d’identificació digital que garanteix la identitat de les persones 
a internet. Permet operar amb diferents administracions, evidentment amb 
l’ajuntament, però també amb altres administracions públiques: Generalitat, Diputació, 
Hisenda, Seguretat Social, etcètera. I a més, assegura la integritat de les dades que 
s’envien, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per aquest consorci, per 
l’AOC. També permet fer altres operacions com signar correus, documents electrònics, 
formularis web, etcètera. 

Hi ha dues maneres d’obtenir aquest IdCAT, aquest certificat. El primer és a través de 
la web. Hi ha la web IdCAT.CAT, que en aquesta pàgina hi ha un formulari on podem 
abocar les nostres dades personals per obtenir aquest certificat. I l’altra fórmula per 
obtenir aquest certificat és personant-se directament a qualsevol de les entitats del 
registre IdCAT, que és precisament el que estem aprovant i el que estem demanant 
justament avui. 

De les entitats del registre IDCAT que tenim aquí, al Vallès Oriental, actualment tenim 
els ajuntaments de Bigues i Riells, Cardedeu, Granollers, l’Ametlla, La Llagosta, Les 
Franqueses, Lliçà d’Amunt, Llinars, Mollet, Parets, Sant Celoni, també el Col·legi 
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona, l’oficina que 
tenen aquí, a Granollers, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Per tant, fins a dia 
d’avui un ciutadà de la Roca que volia treure’s aquest certificat digital s’havia de 
desplaçar a tots aquests municipis del voltant per obtenir-lo. En aquest cas, el més 
normal i el més lògic és que es desplacessin a Granollers o a Cardedeu. Amb 
l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia, del plenari d’avui, d’ara endavant la 

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 286e7cd30b1b448fa21687a70d374ea3001 Data document: 13/06/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 14/08/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 14/08/2017 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=286e7cd30b1b448fa21687a70d374ea3001


6

ciutadania de la Roca podrà demanar aquests dos serveis d’identificació electrònica 
aquí, a l’Ajuntament de la Roca, sense la necessitat aquesta de desplaçar-se. 

Hi ha dos certificats: l’IDCAT certificat, que és el sistema, el certificat que coneixem 
fins ara, que es basa en un programari que ha ja s’està oferint, que normalment 
s’ofereix en un pendrive o en un USB, i que s’ha de demanar només presencialment, 
per tant, t’has de desplaçar a aquella oficina per demanar-lo, i ara hi ha una nova 
modalitat, l’IDCAT mòbil, que és un nou sistema d’identificació digital basat en 
l’enviament de contrasenyes d’un sol ús, directament al nostre telèfon mòbil. Aquest 
sistema es pot demanar tant presencialment com a través dels mitjans electrònics. 

Val a dir que aquests dos sistemes són totalment independents i compatibles entre sí. 
D’aquesta manera, el fet de sol·licitar-ne un, si ja es disposa de l’altre, no entra en 
contradicció ni implica ni la modificació de dades ni l’anul·lació del primer. 
Naturalment, prendre aquest acord implica una tasca d’informació ciutadana. De 
formació ciutadana, i sobretot, de formació dels treballadors públics que han de donar 
aquest servei. Per tant, avui el que portem a aprovació és això, iniciar tot aquest 
procés per tal que la Roca, l’Ajuntament de la Roca, pugui ser un d’aquests punts on la 
ciutadania es pugui treure aquest certificat digital.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Cap comentari? Doncs, passaríem a 
aprovació.

Votacions:

Aprovat per unanimitat

B.2- Resolució del Recurs de reposició interposat pel Comitè Unitari de 
Treballadors contra la modificació de lloc de treball de tresorer/tresorera

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 18 de maig de 2017, amb el contingut següent: 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2017 
va adoptar l’acord següent:

Primer.- Adequar el lloc de Treball de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
denominat Tresorer, per aplicació de l’article 92.bis de la llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, tant en la plantilla de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2017, a les funcions 
reservades a la tresoreria, regulades als articles 5 i 6.2 del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Segon.- Establir  les següents característiques al lloc de Treball de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, denominat Tresorer, de la Relació de 
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Llocs de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, aprovat Ple de la Corporació 
municipal, en sessió ordinària, de data 13 de desembre de 2002 :

Denominació del lloc de treball : Tresorer
Classe: Funcionari
Escala/Subescala : Habilitació nacional
Provisió del lloc de treball : Concurs
Adscripció orgànica:
Intervenció/Serveis Econòmics
Grup: A1
Nivell: 24
Complement específic 1: Mensual: 1.058,55 euros.

Anual: 14.819,70 euros
Retribució anual: 37.886,42euros
Horari: 37,50 hores
Funcions: Les pròpies dels articles 

5 i 6.2 del reial decret
1174/1987, de 18 de 
Setembre, pel qual es 
Regula el règim jurídic
Dels funcionaris de 
L’Administració local amb
Habilitació de caràcter
Nacional

Jornada: Complerta.
Horari: 37,50 hores.

Tercer.- 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.

Quart.- 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, publicació en el Butlletí oficial de la província.

Atès el Comitè Unitari de Treballadors en data 3 d’abril de 2017, per 
registre d’entrada 2017/2734, va presentar al·legació a l’aprovació del 
punt B3 per Adequació del lloc de treball de tresorer/a municipal i 
sol·licita :

“ 1.- Que s’admeti aquest document com a al·legació a l’aprovació del 
punt B3 de l’Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament 
del dia 30 de març de 2017.

2.- Que es declari nul.la l’aprovació del citat punt B3.”

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

 “ INFORME DE LA 
SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS SOBRE EL 
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RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA MODIFICACIÓ DEL 
LLOC DE TREBALL DE TRESORER APROVADA PEL PLE CELEBRAT EN 

DATA 30 DE MARÇ 2017 

Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’ajuntament de La Roca del Vallès, davant 
del recurs de reposició interposat pel Comitè Unitari de Treballadors en data 3 
d’abril 2017 contra la modificació del lloc de treball de tresorer aprovada pel Ple 
de l’ajuntament celebrat en data 30 de març 2017, i segons el que estableix 
l’article 179 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  emet el present 
informe d’acord amb els següents,

ANTECEDENTS

 En data 30 de març 2017, el Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
va adoptar, en sessió plenària, l’acord de la modificació del lloc de 
treball de tresorer segons la següent part resolutiva:

“PRIMER.- ADEQUAR el Lloc de Treball de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, denominat Tresorer, per aplicació de l’article 92.bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, tant en la 
plantilla de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2017, a les 
funcions reservades a la tresoreria, regulades als articles 5 i 6.2 del Reial 
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional , i que han de ser exercides per un funcionari d’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.
SEGON.- ESTABLIR les següents característiques al Lloc de Treball de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, denominat Tresorer, de la Relació de 
Llocs de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, aprovat Ple de la 
Corporació municipal, en sessió ordinària, de data 13 de desembre de 
2002:
Denominació del lloc de treball: Tresorer.
Classe: Funcionari.
Escala/Subescala: Habilitació nacional.
Provisió del lloc de treball: Concurs
Adscripció orgànica: Intervenció/Serveis
Econòmics.
Grup: A1.
Nivell: 24.
Complement específic 1: Mensual: 1.058,55
euros.
Anual: 14.819,70 euros.
Retribució anual: 37.886,42 euros.
Horari: 37,50 hores.
Funcions: Les pròpies dels articles 5 i 6.2 del Reial decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional .
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Jornada: Completa.
Horari: 37,50 hores.
TERCER.- 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.
QUART.- 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, publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”

Com a fonamentació per a l’adopció d’aquesta modificació, s’esgrimia 
l’establert a la Disposició Transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
segons el redactat introduït per la Llei 18/2015 de 9 de juliol, per la qual 
es modificava la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de 
la informació del sector públic. Concretament, aquesta disposició, en el 
seu paràgraf primer, establia el següent:

“Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población 
sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al 
Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación 
sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, 
provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser 
ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o 
entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no 
resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la 
Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera 
y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las 
Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes.”

Per una altra banda, l’Ajuntament havia rebut, en data 20 de febrer 
2017, una comunicació de la Subdirecció General d’Assistència Jurídica i 
Règim Local de la Generalitat de Catalunya, depenent de la Direcció 
General d’Administració Local, en què li instava a l’aportació de la 
certificació de l’acord del Ple en què constés la modificació del lloc de 
tresoreria de forma que quedés reservat a un funcionari d’Administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.

La valoració del complement de destí i del complement específic es va 
efectuar segons l’informe emès per part de l’interventor municipal. 

 La modificació implicava un increment del complement de destí, 
juntament amb un increment de complement específic, en relació a 
l’establert amb anterioritat en d’altres acords adoptats pel Ple de la 
Corporació en referència a aquest lloc de treball.  
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 En data 3 d’abril 2017 té entrada telemàtica un escrit del Comitè Unitat 
de Treballadors (CUT) de l’ajuntament de La Roca del Vallès en què es 
presentava una al·legació en relació a  l’aprovació de la modificació del 
lloc de  treball de tresorer en el Ple celebrat en data 30 de març 2017 
Aquesta al·legació admet que l’assumpte de la modificació fou 
comunicat verbalment al CUT, i que no s’ha arribat a mantenir cap 
negociació formal. També defensa que s’han incomplert els articles 25 i 
54 del pacte de condicions de treball del personal funcionari i del 
conveni col·lectiu de personal laboral de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, en el sentit d’entendre que no s’ha aportat al CUT la informació 
documental que pertocava en una mesa de negociació i en el sentit que 
el CUT no ha emès informe previ a l’acord de modificació, atès que no 
ha estat sol·licitat per l’Ajuntament, Per tot això, es conclou que s’ha 
produït un defecte de forma en la tramitació de l’esmentat acord de 
modificació del lloc de treball i sol·licita que es declari nul·la dita 
aprovació.  

◦ En data 1 d’abril 2015, va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona l’anunci d’aprovació definitiva del pressupost general de 
l’ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2015, així com les bases 
d’execució i la plantilla que comprenia tots els llocs de treball reservats 
al personal funcionari, laboral i eventual. En aquest anunci consta que la 
plaça de tresorer és de grup A1 Cal tenir present que amb anterioritat, 
aquesta plaça era de grup C1, des de l’any 2004, tal i com consta 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 23 de 
gener 2004, anunci relatiu a l’aprovació de la relació de lloc de treball 
del personal funcionari i laboral de l’ajuntament. El complement de destí 
assignat al lloc de treball de tresorer era de 16

 A l’última relació de llocs de treball que consta aprovada per 
l’ajuntament (acord del ple de data 25 de juliol 2013, publicat al BOPB 
de data 8 d’agost 2013) la plaça de tresorer és de grup C1, el nivell de 
complement de destí es 22 i el complement específic total és de 
11.788,56 € Aquest complement específic, amb l’increment de 
retribucions de l’1% aprovat per la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat, és de 11.906,44 € l’any 2017

 Fins al mes d’abril 2017, el lloc de treball de tresorer de l’ajuntament de 
La Roca del Vallès ha estat ocupada per una administrativa, la qual s’ha 
jubilat.

A aquests antecedents els hi són d’aplicació els següents,

FONAMENTS DE DRET
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1. Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
modificada per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local (LRBRL, d’ara endavant).

2. 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 (TREBEP, d’ara 
endavant)

3. 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 (TRFPC, d’ara endavant)

4. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals (RPSEL, d’ara endavant) 

5. Llei 39/2015, 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera.- Situació d’origen del lloc de treball de tresorer i justificació 
de la modificació efectuada.  
La plaça i el lloc de treball de tresorer de l’ajuntament de La Roca del Vallès no 
consta que hagin estat ocupats per un funcionari d’habilitació nacional. El motiu 
és que la Corporació s’havia acollit a la previsió de l’antic article 92.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, la qual permetia que aquesta plaça i lloc fos ocupada per 
regidors o funcionaris que no fossin d’habilitació nacional, en els casos que així 
ho preveiés la legislació de l’Estat. Donava cobertura concreta a aquesta 
situació l’article 18.3 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre. Fruit 
d’aquesta circumstància, de la documentació que forma l’expedient es pot 
comprovar que tradicionalment la plaça de tresorer tenia la consideració de 
grup C2, el qual es va convertir en grup C1 a partir de l’any 2004,  el que 
condicionava els nivells de destí aplicables (que no podien ultrapassar els 
corresponents a aquest grup) i també el complement específic corresponent. La 
qüestió és clara: el grup C1 demana que el titular de la plaça tingui títol de 
batxiller o tècnic, per la qual cosa, la responsabilitat i el nivell de dificultat 
tècnica per exercir les funcions a desenvolupar han d’estar d’acord amb els 
coneixements adquirits per aquests estudis.
Aquest règim va canviar amb l’aprovació de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Aquesta Llei va 
modificar el redactat de l’article 92 de la LRBRL i va introduir l’article 92 bis 
D’acord amb aquests canvis, desapareix la possibilitat que la plaça i el lloc de 
treball del tresorer siguin ocupats per regidors o per funcionaris que no siguin 
d’habilitació nacional. Així s’aprecia amb tota claredat en l’article 92 bis 1 quan 
estableix la reserva de la funció pública de tresoreria als funcionaris 
d’administració local amb habilitació nacional, sense establir cap excepció. 
Igualment, la disposició transitòria setena de la Llei 27/2013 ho deixa més clar 
encara.
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Aquesta reserva exclusiva de la tresoreria per als funcionaris d’administració 
local (en el cas d’ajuntament de secretaria de segona classe, per als funcionaris 
de la subescala d’intervenció tresoreria) implica que el grup de la plaça ha de 
ser l’adequat per aquests funcionaris. Cal recordar que el Decret 195/2008, de 
7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del 
personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de 
Catalunya, al seu article 12.2, encara vigent, estableix el següent:
“2. De conformitat amb la titulació exigida per a la seva obtenció, les diferents 
subescales en què s'estructura l'habilitació de caràcter estatal quedaran 
integrades en el grup de classificació A1, exceptuant les no integrades i les que 
són a extingir.”
En conseqüència, el nivell corresponent al lloc de treball també ha de canviar, 
per adaptar-se als corresponents al grup A1, de forma que el nivell ha d’anar 
d’un grau mínim de 20 a un màxim de 30 Cal recordar que el grau mínim del 
grup C1 correspon a 11 i el màxim a 22 Tot això en aplicació del que disposa 
l’article 71 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març.
Per una altra banda, el grup A1 implica l’exercici d’unes funcions que siguin 
acordes amb la titulació exigida per accedir-hi (titulació universitària) amb el 
que es pot entendre que el canvi de grup implica un canvi de la responsabilitat 
que s’assumeix en l’exercici de les funcions del lloc de treball.
Cal tenir present, però, que des de l’any 2015, la plaça de tresorer de 
l’ajuntament de La Roca del Vallès és de grup A1, per la qual cosa, 
l’adaptació que ara obliga la normativa vigent ja se li estava plantejant 
de forma igualment obligatòria a l’ajuntament des d’aquest any.
En aquest sentit, cal recordar que l’article 103 TRFPC estableix, a la seva lletra 
a) que el complement de destinació correspon al nivell del lloc de treball que 
s’ocupa i que aquest complement serà igual per a tots els llocs compresos en un 
mateix nivell. Mentre que a la seva lletra b) determina que el complement 
específic està destinat a retribuir les condicions particulars d’alguns llocs de  
treball en atenció a l’especial dificultat tècnica, al grau de dedicació, a la 
responsabilitat, a la incompatibilitat i a la perillositat. Tanmateix, només es pot 
atribuir un complement específic a cada lloc de  treball, però la quantitat 
corresponent podrà variar en funció dels factors esmentats.
En uns termes semblants es pronuncien els articles 166 i 169 RPSEL. Aquest 
reglament, a més, especifica que l’assignació de nivells del complement de destí 
s’ha de fer de manera que el nivell de complement de destinació d’un lloc de 
treball sigui superior al que correspongui a qualsevol altre subordinat a ell 
(article 167 RPSEL)
Per tant, la motivació de la modificació efectuada respon a la necessitat 
d’adequar la plaça de tresorer al funcionari d’administració local d’habilitació 
nacional que l’hauria d’ocupar, el que comporta que la plaça sigui de grup A1 
Tanmateix, la motivació d’adequació ja es plantejava des de l’any 2015, amb 
una plaça de tresorer de grup A1
Aquesta circumstància provoca que el nivell del complement de destinació ha 
d’estar situat entre el nivell mínim de 20 i el màxim de 30 Cal recordar que el 
nivell de complement de destí que estava assignat al lloc de treball de tresorer 
corresponia a 22, 
Pel que fa a les funcions i a la responsabilitat, així com a la dificultat tècnica, és 
evident que seran diferent en el seu grau d’exigència pel que fa a un funcionari 
que ocupi una plaça, per a la qual s’exigeix un títol de batxillerat, envers un 
altre que n’hagi d’acreditar una titulació universitària. Si es modifiquen aquests 
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elements que determinen la valoració d’un complement específic, és evident 
que tot això conduirà a una modificació del mateix complement específic.
Com es pot comprovar, existeix una motivació clara per modificar el lloc i el 
grup de la plaça de tresorer, atès que el contrari seria obligar a un funcionari 
d’habilitació nacional de la subescala intervenció tresoreria a assumir un plaça i 
una retribució pròpia d’un grup C1, quan ell ha de ser del grup A1, el que 
resulta inassumible i nul de ple dret.
Aquest argument, que pren força amb la reserva clara que estableix la 
normativa vigent de la tresoreria dels ajuntament de secretaria de segona 
categoria a favor dels funcionaris d’habilitació nacional, ja era igualment 
obligatori per a l’ajuntament de La Roca del Vallès des del moment en què la 
plaça de tresorer era de grup A1, és a dir, des de l’any 2015, tal i com s’està 
indicant reiteradament en el present informe.
La qüestió és com es pot procedir a dita adaptació que comporta una 
modificació del lloc de treball.
Segona.- Motivació per a la modificació del lloc de treball. 
Observant l’escrit d’al·legacions presentat pel CUT, s’arriba a la conclusió que la 
principal causa d’oposició esgrimida és el procediment que s’ha seguit en la 
tramitació i aprovació d’aquesta modificació.
En l’escrit presentat pel CUT s’admet que hi ha hagut una comunicació verbal al 
CUT el dia 27 de març de la modificació del lloc de treball que es volia aprovar 
al ple celebrat el dia 30 de març, però el CUT es queixa que no s’ha arribat a 
mantenir cap negociació formal i que no ha estat sol·licitat l’informe previ a què 
fa referència l’article 54 del pacte de condicions de treball del personal 
funcionari i del conveni col·lectiu de personal laboral al servei de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès.
La primera qüestió a tenir present, però, és si la modificació proposada del lloc 
de  treball presenta suficient motivació. Cal tenir present que aquesta 
modificació consisteix bàsicament en una valoració nova del lloc de  treball de 
tresorer.
Estrictament, el que es modifica al lloc de treball és el nivell del complement de 
destinació, el complement específic i es fa una remissió a les funcions 
establertes als articles 5 i 6.2 del Reial Decret 1174/1987 de 18 de setembre, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional.
Cal veure les referències que s’han de tenir per fer aquestes valoracions.
Segons estableix l’article 167.2 del RPSEL, 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. A més, l’article 168 RPSEL determina que la quantitat el 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.
Completa aquesta reglamentació l’article 3 el Reial Decret 861/1986, 25 d’abril, 
el qual es transcriu a continuació:

“Artículo 3.º Complemento de destino.
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1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de 
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los 
funcionarios de la Administración del Estado.

2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la 
Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de 
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la 
complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto.

3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener 
puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al 
grupo de titulación en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o 
categoría.

4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán 
figurar en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.

5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo 
correspondiente al grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o 
categoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de 
Medidas para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido 
en el presente Real Decreto.”

Per una altra banda, l’article 170 RPSEL estableix que la modificació o 
establiment del complement específic exigeix, amb caràcter previ, que la 
corporació efectuï una valoració del lloc de treball atenent les circumstàncies de 
dificultat tècnica, grau de dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat 
o penositat que comporti el lloc de treball.

A tot això, cal afegir que l’article 43 del Reial Decret 1174/1987 determina que 
les retribucions complementàries dels funcionaris amb habilitació nacional les 
fixa la Corporació segons l’establert a la legislació vigent.

Dels articles 29-32 RPSEL (i en el mateix sentit, l’article 29 TRFPC)  queda clar 
que la fixació del nivell determina del complement de destí i del complement 
específic per a cada lloc de treball correspon a la relació de lloc de treball, la 
qual ha de ser aprovada pel Ple de la Corporació.

Com s’acaba de veure, aquesta determinació, per als nivells no inclosos en la 
relació de llocs de treball, s’ha d’efectuar sobre la base de la responsabilitat de 
les funcions del lloc de treball i per analogia amb els llocs de l’estructura 
existent, pel que fa al complement de destí. Per al complement específic, es 
requereix una valoració segons les circumstàncies ja exposades.

Dins d’aquest procediment, cal preguntar-se quin és el paper de la negociació 
col·lectiva, atès que l’al·legació presentada respon a una suposada infracció 
d’aquestes normes.

El primer que s’ha de dir és que l’article 37.1 a) TREBEP, estableix que és 
objecte de negociació amb les organitzacions sindicals representades a 
l’Administració, i amb els representants dels treballadors, entre d’altres 
matèries, la determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels 
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funcionaris, mentre que l’article 37.2a) TREBEP exclou d’aquesta negociació les 
decisions de les Administracions Públiques que afectin a les seves potestats 
d’organització, amb l’afegitó que quan les conseqüències de les decisions de les 
Administracions Públiques sobre aquestes potestats afectin a les condicions de 
treball dels funcionaris, procedirà la negociació d’aquestes condicions amb les 
organitzacions sindicals i els representants dels treballadors.

Per una altra banda, l’article 7 del pacte de condicions de treball dels funcionaris 
i l’article 7 del conveni col·lectiu del personal laboral, tots dos de l’ajuntament, 
estableixen que serà competència de la mesa de negociació rebre informació, 
entre d’altres, de les retribucions bàsiques i complementàries que s’hagin 
d’aplicar a cada lloc de  treball, així com la modificació parcial o total de la 
relació de llocs de treball després de la seva aprovació inicial. L’article 25 de 
tots dos documents estableix que la Corporació, partint de la seva potestat 
d’autoorganització, podrà modificar la relació de llocs de treball, prèvia 
negociació col·lectiva i que les possibles propostes de modificació es 
formalitzaran documentalment per escrit i s’adjuntaran a la convocatòria de la 
mesa de negociació.
L’article 54 de tots dos documents estableix que els delegats de personal tenen 
dret, entre d’altres, a emetre informe previ, de caràcter no vinculant, sobre 
aquelles decisions que hagin d’estar debatudes pel plenari de l’ajuntament en 
matèria de personal, aclarint que la no emissió d’aquests informes no 
comportarà, en cap cas, la nul·litat del ‘acord, sempre i quan s’hagi sol·licitat 
amb antelació prèvia suficient, i mai en un termini inferior a 2 dies hàbils.
Cal tenir en compte, igualment, l’establert per tots dos documents pel que fa a 
possibles variacions de complements de destí i de valoracions de llocs de 
treball. En aquest sentit, l’article 11 de tots dos documents, estableix que les 
normes per aplicació a cada cas concret dels trams de complement de destí, 
respectarà el mínim per al grup A1 de nivell 24 També diu que quan un 
treballador s’incorpori a un nou grup, li serà aplicat el nivell inferior de 
complement de destí d’aquest grup,  i que per als canvis legals de grup 
s’aplicarà el criteri anyal, fins assolir el nivell màxim del nou grup.
Pel que fa a una nova valoració de llocs de treball, l’article 13 de tots dos  
documents estableix que la Corporació es reserva el dret a realitzar quants 
estudis consideri oportuns respecte de la definició dels llocs de treball i les 
seves funcions. D’aquests estudis s’ha de facilitar una còpia a la representació 
dels treballadors.
De tot això, es pot concloure el següent:

A La determinació dels nivells d’un lloc de treball s’ha d’efectuar 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.

 La determinació del complement específic s’ha d’efectuar mitjançant una 
valoració del lloc de treball atenent les circumstàncies de dificultat 
tècnica, grau de dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o 
penositat que comporti el lloc de treball.

 Les modificacions de totes dues retribucions complementàries s’ha de fer 
atenent a una modificació d’aquestes circumstàncies, o bé de les 
circumstàncies que n’hi incideixin.
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 Que el complement de destí i el complement específic han de quedar 
fixats en la relació de llocs de treball.

 Que la modificació de la relació de llocs de treball és una potestat 
d’autoorganització de l’Administració (en aquest cas, de l’ajuntament)

 Que la determinació i l’aplicació de les retribucions complementàries dels 
funcionaris són objecte de negociació col·lectiva.

 Que les potestats d’autoorganització de les Administracions Públiques 
són objecte de negociació quan afectin a les condicions de treball dels 
funcionaris.

 Que en el cas de l’ajuntament de La Roca del Vallès, la mesa de 
negociació té dret a ser informada per escrit de la modificació parcial o 
total de la relació de llocs de treball

 Que en el cas de l’ajuntament de La Roca del Vallès, els delegats de 
personal tenen dret a emetre informe, amb caràcter no vinculant, sobre 
les decisions que hagin d’estar debatudes pel plenari de l’ajuntament en 
matèria de personal.

 Que en el cas de l’ajuntament de La Roca del Vallès, el canvi de grup 
d’un empleat implica que comenci pel nivell més baix fixat, 24 per al 
grup A1, a efectes valoratius. 

 Que en el cas de l’ajuntament de La Roca del Vallès, l’ajuntament pot fer 
els estudis de valoració del lloc de treball que entengui oportuns.

Davant d’aquestes conclusions, cal recapitular en què consisteix l’acord objecte 
de debat:

 Es modifica el complement de destí del lloc de  treball de tresorer, tenint 
present que la normativa vigent actualment aplicable exigeix que sigui 
ocupat per un funcionari d’administració local d’habilitació nacional, el 
que comporta que la plaça sigui de grup A1 i, en conseqüència, el nivell 
de destí no pot ser inferior a 20 (segons el pacte de condicions dels 
funcionaris de l’ajuntament de La Roca del Vallès, el nivell mínim seria 
24) 

 Cal tenir present que tradicionalment, a l’ajuntament de La Roca del 
Vallès, la plaça de tresorer era del grup C1 (almenys, des de l’any 2004) 
i el nivell de destí del lloc de treball corresponent era de 22 Aquesta 
situació, però, canvia a partir de l’any 2015, en què la plaça de tresorer 
passa a ser de grup A1, però no es modifica ni el nivell de complement 
de destí corresponent ni el complement específic corresponent, atès que 
en aquest any no es va modificar la relació de llocs de treball. Cal tenir 
present que des de l’any 2013, any en què s’aprova l’última modificació 
de la relació de llocs de treball de la qual es té constància, el nivell de 
destí més baix aplicat a un lloc de treball de grup A1 és de 24 
(concretament, els llocs de treball de tècnic d’administració econòmica)

 Fruit d’això, s’ha proposat una nova valoració del complement específic, 
de forma que estigui d’acord amb el fet que el lloc de tresorer l’ha 
d’assumir un funcionari d’habilitació, de grup A1, i no un auxiliar 
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administratiu corresponent al grup C1. Aquesta és la interpretació de 
l’informe emès per l’interventor que serveix de fonament a l’esmentat 
acord. La lògica de dita valoració nova rau en el fet que els elements 
exigibles a un funcionari de grup A1 són de més intensitat que els que es 
pot exigir a un funcionari de grup C1, atès que atresora una preparació 
teòrica més elevada, amb la qual cosa el grau de responsabilitat i la 
possibilitat d’assumir tasques amb una dificultat tècnica més gran és, a 
priori, més intensa. Un altre cop cal recordar que la plaça  de tresorer 
passa a ser grup A1 des de l’any 2015 i que el complement específic que 
li queda, per la manca de modificació de la relació de llocs de treball ja 
indicada, és el que tenia aquest lloc de treball quan era de grup C1

 La valoració proposada té com a origen un estudi efectuat per 
l’interventor de l’ajuntament. Aquest estudi assigna al lloc un 
complement de destí 24, el que és concordant amb el que es preveu al 
pacte de condicions de treball, mentre que l’assignació del complement 
específic respon a un càlcul ponderat del complement específic assignat 
als llocs de treball corresponents a places del grup A1

Per tot l’exposat, resulta que:
A) Existeix una justificació per a la modificació i nova valoració del lloc de  

treball de tresorer, atenent al fet que si correspon a una plaça de grup 
A1, el complement de destí ha de variar, atès que resulta difícil que li 
correspongui al tresorer el complement de destí més baix de tots els 
llocs de treball de grup A1, i en aplicació del que disposa el mateix pacte 
de condicions de treball dels funcionaris de l’ajuntament de La Roca del 
Vallès.  Per una altra banda, el complement específic ha de correspondre 
a la responsabilitat i dificultat tècnica que ha d’assumir un funcionari de 
grup A1, diferent a les que ha d’assumir un funcionari de grup C1.

B) Els criteris de valoració utilitzats per part de l’interventor en el seu 
informe són objectius, aplicant el nivell mínim que contempla el pacte de 
condicions per al grup A1 i efectuant una valoració ponderada del 
complement específic atorgats als lloc ocupats per funcionaris del grup 
A1, segons la valoració de llocs establerta per l’acord de Ple de data 13 
de desembre 2002, última valoració general aprovada per l’ajuntament 
de la qual es té coneixement.

De moment, l’acord objecte de l’al·legació obeeix a una lògica que no és 
disconforme amb allò establert en la normativa vigent aplicable. Cal analitzar si 
s’ha seguit el procediment correcte.
Tercera.- Procediment per a la modificació del lloc de treball
Tal i com s’ha exposat, la modificació del complement de destí i del complement 
específic d’un lloc de treball implica la modificació de la mateixa relació de llocs 
de treball.
Aquest modificació requereix una negociació prèvia amb els representants dels 
funcionaris i amb els representants sindicals. La negociació no implica la 
necessitat d’arribar a un acord, però sí que sigui exposada la proposta de 
modificació a aquests representants i, segons s’estableix en el pacte de 
condicions de treball, que la proposta sigui lliurada per escrit. 
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La finalitat de la negociació és que els representants dels funcionaris puguin 
expressar el seu parer, possibilitant la introducció de modificacions a la 
proposta inicial, si totes dues parts ho entenen oportú. Tanmateix, d’acord amb 
el pacte de condicions de treball vigent a l’ajuntament de La Roca del Vallès, 
aquesta negociació pot permetre als delegats de personal exercir el seu dret 
d’emetre un informe no vinculant sobre l’acord proposat.
Un cop efectuada la negociació, cal que la modificació proposada sigui sotmesa 
a l’acord del ple de l’ajuntament. Aquest acord té caràcter d’acte administratiu, 
el que implica que contra ell es pot interposar un recurs potestatiu de reposició i 
un recurs contenciós administratiu.
Finalment, l’acord s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el 
tauler d’anuncis.
Aquest és l’esquema general que ha de seguir l’aprovació d’una modificació d’un 
lloc de treball.
Però la casuística ha introduït determinats matisos en aquest esquema. En 
aquest sentit, la STSJ de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, secció 
quarta, número 759/2013 de 28 de juny, recurs 449/2010, interpreta que  la 
modificació de la relació de llocs de treball ha de ser objecte de negociació quan 
repercuteix en les condicions de treball dels funcionaris, i en aquest sentit fa 
remissió a la Sentència del Tribunal Suprem de 2 de desembre 2010 Però 
també defensa que no tota aprovació o modificació d’una relació de llocs de 
treball comporta l’obligatorietat de la negociació col·lectiva, atès que diu la 
sentència que això dependrà del cas concret. I, en aquest sentit, defensa la 
sentència que no ha de ser objecte de negociació el qüestionar-se l’oportunitat 
de crear o amortitzar un lloc de treball a exercir per un funcionari, el canvi de 
denominació d’altres o la concreta determinació del complement específic. El 
Tribunal entén que tot això entra dins de la potestat d’autoorganització de 
l’Administració, en allò que constitueix la seva dimensió organitzativa que 
canalitza a través de l’instrument tècnic d’ordenació de personal que constitueix 
la relació de llocs de treball. Per tot això, entén que l’Administració, en exercici 
d’aquesta facultat de disposició, ha de poder adequar la seva estructura 
organitzativa als canvis estructurals i funcionals, socials i econòmics que es 
vagin produint per aconseguir una adequada, racionalitzada i eficaç prestació 
del servei que li correspongui, el que significa que pot crear en un moment 
determinat llocs de treball i també en pot amortitzar. 
Afegeix, tenint present el cas concret que analitza, que “En lo que aquí interesa 
es obvio que el único cambio establecido fue el relativo al complemento 
específico que quedó determinado con una significativa mejora y tratándose de 
puestos de habilitación nacional fueron tenidos en cuento los que para idénticos 
puestos se asignaba en Ayuntamientos semejantes de la provincia de 
Barcelona”
En aquest sentit, la sentència feria referència a l’article 93 LRBRL, el qual 
estableix el següent:

“Artículo 93.

1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma 
estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda 
la función pública.
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2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura 
y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. 
Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites 
máximos y mínimos que se señalen por el Estado.

3. Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la 
cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la 
legislación básica sobre función pública.”

Per entendre bé la sentència, cal tenir present el cas concret. La sentència 
s’origina pel recurs contenciós administratiu interposat contra l’acord del ple 
d’un ajuntament en què es modificava la relació de llocs de treball amb la 
creació, modificació i assignació del complement específic per a determinats 
llocs de treball, sense que aquest acord hagués estat objecte d’informació ni de 
negociació prèvia en el marc de la comissió de seguiment creada en el seu dia. 
Una de les modificacions introduïdes era la creació, dins de la plantilla de 
personal funcionari de llocs de treball reservat a cosso d’habilitació nacional, de 
la plaça i lloc de secretari general, interventor general i tresorer, amb 
assignació de grup, nivell i complement específic.

Aquesta postura havia estat mantinguda amb anterioritat per algun sector 
doctrinal. En aquest sentit la resposta efectuada per la revista “El Consultor de 
los Ayuntamientos” a una qüestió plantejada en aquest sentit (revista de la 
quinzena del 30 de gener al 14 de febrer 2000, pàgina 194) defensava que 
l’increment del nivell del complement de destí del lloc de secretari de la 
Corporació, entrava dins de la potestat d’autoorganització de la Corporació i, en 
conseqüència, és matèria exclosa de la negociació d’acord amb l’article 34.1 de 
la Llei 9/1987, de 12 de juny, indicant que s’havia de seguir el procediment 
establert a l’article 3 del Reial decret 861/1986, de 2 de febrer.

L’article 34.1 de la Llei 9/1987, encara vigent, estableix el següent:

“Artículo 34.

 Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, en su caso, 
las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus 
potestades de organización, al ejercicio del derecho de los ciudadanos 
ante los funcionarios públicos y al procedimiento de formación de los 
actos y disposiciones administrativos.”

Mentre que l’article 3 del R.D. 861/86 determina:

“Artículo 3.º Complemento de destino.

1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de 
Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los 
funcionarios de la Administración del Estado.

2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la 
Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de 
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especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la 
complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto.

3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener 
puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al 
grupo de titulación en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o 
categoría.

4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán 
figurar en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.

5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo 
correspondiente al grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o 
categoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de 
Medidas para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido 
en el presente Real Decreto.”

En sentit contrari es manifesten algunes altres sentències, com és el cas de la 
STSJ de Madrid, secció sisena, número 1058/2012, de 27 de novembre, recurrs 
52/2012 El cas que motiva la sentència és el d’un increment generalitzat de les 
retribucions corresponents als funcionaris, dins dels límits previstos en la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat aplicables en aquell any, amb un increment 
superior per als llocs de treball de secretari, interventor, tresorer i tècnic 
d’assumptes jurídics.

En aquest cas, el Tribunal entén que l’increment de les retribucions 
complementàries dels funcionaris és matèria de negociació col·lectiva amb les 
representacions sindical, en aplicació de l’article 37 TREBEP (fonament jurídic 
quart)

En un sentit molt semblant, la STSJ de Castella La Mancha , secció segona, 
número 721/2014 de 7 de novembre, recurs 217/2011, entén que una 
interpretació extensiva de la potestat d’autoorganització de l’Administració en 
matèria de personal, impediria la negociació col·lectiva en tots aquells supòsits 
en què l’Administració exerceixi aquesta potestat, pel que entén que sí que és 
necessària la negociació col·lectiva en els supòsits en què les decisions de 
l’Administració tinguin repercussió sobre les condicions de treball dels 
funcionaris públic, com pot ser la supressió de determinats llocs de treball 
(fonament jurídic segon)

Com es pot apreciar, la necessitat o no de negociació col·lectiva prèvia com a 
requisit obligatori per introduir alguna modificació en algun lloc de treball és 
valorada de forma casuística per part dels tribunals. Però de les diverses 
sentències, es pot arribar a la conclusió que la creació del lloc de treball de 
tresorer és obligatòria per a l’ajuntament i forma part de la seva potestat 
d’autoorganització. Per tan, la seva adaptació a les obligacions imposades per la 
Llei, també. Però la modificació de les retribucions d’un lloc de treball ha d’estar 
sotmesa a una negociació prèvia i a una valoració, quan afecti a les retribucions 
complementàries del lloc de treball.

És a dir, no pot ser objecte de negociació la necessària adaptació, però sí el 
contingut d’aquesta adaptació.
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I en el present cas, tot i estar motivada i justificada la modificació operada, el 
que és cert és que aquesta motivació i justificació no determina l’import del 
complement específic resultant de la modificació, ni la concreció del nivell que 
correspondria al lloc de treball de tresorer corresponent a un grup A1

Cal tenir present que en el cas que ens ocupa, no es tracta de la creació d’un 
nou lloc i de la determinació de les seves retribucions complementàries, com és 
el cas de la sentència que concloïa que no era necessària la negociació prèvia, 
sinó que es tracta d’una adequació de les retribucions ja existents al nou grup 
A1 i a la reserva del lloc de treball de tresorer a un funcionari d’administració 
local d’habilitació nacional.

Per tot això, i d’acord amb allò que s’acaba d’exposar, es pot entendre que la 
modificació de lloc de treball té repercussió sobre la condició de treball dels 
funcionaris i s’hauria d’haver efectuat un procés de negociació previ a 
l’aprovació de la modificació per part del ple.

Quarta.- Sobre la negociació duta a terme.

L’al·legació presentada pel CUT té com a fonamentació el trencament dels  
tràmits formals de la negociació de la modificació d’un lloc de  treball, atès que 
es diu que no s’ha facilitat la proposta per escrit i que no ha pogut exercir el seu 
dret per poder emetre’n un informe.

Cal dir que la possible infracció formal que pot comporta la invalidesa de l’acord 
adoptat és la manca de negociació prèvia.

Com ja s’ha analitzat en l’apartat anterior, aquesta obligatorietat ha tingut una 
interpretació un tan casuística per part de la jurisprudència, però, tenint present 
la tendència majoritària observada, es pot concloure que sí que calia aquesta 
negociació prèvia a la modificació del lloc de treball. 

Igualment hauria calgut un procés de valoració de les retribucions 
complementàries, qüestió que en l’expedient al qual ha tingut accés qui sota 
signa, no s’ha dut a terme. Sí que consta, tal i com s’ha ressenyat, un informe 
de l’interventor justificatiu dels càlculs que serveixen de suport per a la 
proposta econòmica aprovada de les retribucions complementàries del tresorer, 
però no consta un procés de valoració que analitzi les condicions especials de 
dificultat tècnica, responsabilitat, perillositat o especial dedicació que determinin 
aquestes retribucions complementàries. I aquest procés és obligatori, i té la 
seva importància, atès que podria resultar que les retribucions proposades, fins 
i tot, resultessin reduïdes respecte a allò que realment li correspongués a 
aquest lloc de treball. En aquest sentit cal entendre l’article 170 RPSEL. 

Cal tenir present, però, que el dictamen 131/2014, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, consistent en la revisió d’ofici a instància d’un 
ajuntament de l’acord de Ple de 20 d’abril de 2009, pel qual es modifiquen les 
condicions de treball de la Policia Local, estableix al seu fonament jurídic setè 
que les normes actuals no demanen que per a efectuar la valoració dels llocs de  
treball s’hagi de seguir un procediment formal concret, sinó que el que es 
demana és que s’hagi produït efectivament la valoració prèvia del lloc. Es 
defensa que la realització material, constatable i que doni lloc a una decisió no 
arbitrària seria l’element principal a tenir en compte. Es fa referència a la 
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Sentència del Tribunal Suprem de 25 de gener 1997, la qual va establir que, a 
l’efecte de la necessària avaluació dels llocs de treball, era rellevant l’observació 
derivada de l’apreciació conjunta de les actuacions de l’expedient, del rigor 
tècnic del procediment d’avaluació, amb la ponderació que sigui més adient (en 
el cas concret, es va tractar de l’assessorament tècnic d’empreses de solvència 
en la matèria)

No es pot negar que la valoració es fonamenti en criteris objectius i formals, 
però també és cert que la valoració s’ha efectuat en termes de comparació, més 
que d’anàlisi del mateix lloc.

En l’al·legació presentada, el propi CUT reconeix que la modificació del lloc de 
treball de tresorer fou comunicada verbalment, el dia 27 de març, encara que 
posa de relleu que no s’ha arribat a mantenir cap negociació formal.

En aquest sentit, cal recordar que la jurisprudència, com és el cas de la STSJ de 
Cantàbria, Sala Contenciosa administrativa número 903/2012 de 3 de 
desembre, recurs 376/2011, admet la validesa de les convocatòries de les 
meses de negociació de forma verbal, quan concorren circumstàncies que 
impliquen una urgència en la seva reunió, sempre que n’hi hagi puntual 
coneixement de la convocatòria.

Per una altra banda, totes les parts implicades en la negociació han d’actuar 
segons la bona fe (article 34.7 TREBEP) i han de proporcionar-se mútuament la 
informació que precisin relativa a la negociació. La mateixa activitat 
negociadora requereix que no estigui limitada a una mera audiència. La STS de 
13 de novembre de 2006 (Rec. núm. 5025/2001) remarca que el dret de 
negociació col·lectiva «no consiste solamente en la posibilidad formal de 
sentarse a una mesa a efectuar las propuestas que se tengan por convenientes, 
sino que incluye el derecho a que tales propuestas sean escuchadas y la 
posibilidad (aunque no la garantía, obviamente) de que sean acogidas».

Aquesta activitat, però, no obliga a les parts a arribar a un acord, i en aquest 
sentit, el mateix Tribunal Suprem ha senyalat que l’Administració no es troba 
obligada a mantenir la negociació amb caràcter indefinit, atès que li compet 
prendre o promoure les decisions precises per satisfer els interessos generals. 
En aquest sentit, l’article 38.7 TREBEP contempla dita possibilitat de tancar una 
negociació sense acord, un cop esgotades les possibilitats d’arribar a un acord 
entre totes dues parts.

Aquesta seria, a grans trets, la praxis normal de la negociació col·lectiva.

De la documentació a la qual he tingut accés, no consta cap document 
acreditatiu que s’hagi dut a terme un procediment de negociació en el sentit 
indicat. En absència d’aquesta documentació, i sens perjudici que pugui ser 
aportada per les parts afectades per dita negociació, s’ha d’arribar a la conclusió 
que no s’ha complert amb el procediment negociador que hauria estat 
necessari, per la qual cosa l’expedient de modificació del lloc de treball del 
tresorer queda mancat d’un dels seus tràmits necessaris.

Cinquena.- Sobre el caràcter de l’al·legació presentada.
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La presentació d’una al·legació contra un acord adoptat pel ple, en veritat 
significa la interposició d’un recurs potestatiu de reposició que ha de ser resolt 
per part de l’òrgan que va aprovar l’acte recorregut.

En aquest sentit, l’article 115 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, determina que l’error o 
l’absència en la qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle 
per a la seva tramitació, sempre que es pugui deduir el seu autèntic caràcter.

Pel que fa a la seva tramitació, s’ha d’estar a allò que regulen els articles 123 i  
124 de la Llei 39/2015, de forma que el recurs s’ha de resoldre en el termini 
d’un mes. A manca de resolució i de notificació dins d’aquest termini, s’ha 
d’entendre desestimat per silenci administratiu.

Per últim, cal tenir present que més enllà de les mancances del procediment dut 
a terme, per la documentació a la que he tingut accés, cal remarcar, al meu 
criteri, la concurrència de la justificació de la modificació duta a terme. 
Justificació i motivació que no es pot posar en entredit per la voluntat d’un 
tractament col·lectiu a les diferents problemàtiques que puguin ser plantejades 
pel personal que està al servei de l’ajuntament de La Roca del Vallès. Cal 
recordar, en aquest sentit, la STSJ de Castella i Lleó de Burgos, Sala 
Contenciosa Administrativa, secció segona, número 103/2011, de 18 de març, 
recurs 246/2009, en què posa de manifest al seu fonament jurídic tercer que no 
és un argument admissible l’endarreriment d’una valoració d’un lloc de treball 
per la voluntat de posposar-ho a un moment posterior en què s’efectuï una 
valoració conjunta. I entén el Tribunal que aquest endarreriment és contrari a 
dret i vulnera el principi d’igualtat reconegut a l’article 14 de la Constitució. 
Aquesta mateixa sentència posa de relleu la possibilitat d’agafar com a terme 
de comparació vàlid les retribucions d’altres llocs de treball amb els quals un 
lloc mantingui una identitat substancial de situacions jurídiques.

Per tot el que s’acaba d’exposar, s’arriba a les següents 

CONCLUSIONS

1.- És necessària fer una modificació del lloc de treball de tresorer per adequar-
lo a la reserva a funcionari d’administració local d’habilitació nacional a què està 
sotmesa, i perquè sigui coherent amb el grup A1 que li és aplicable com a 
conseqüència de l’acord adoptat pel ple de l’ajuntament l’any 2015 Cal tenir 
present que aquesta reserva s’efectua per imperatiu legal i l’adequació del lloc 
de treball obeeix a aquesta obligació establerta per Llei.

2.- El mètode de valoració efectuat per part de l’interventor municipal està 
fonamentat en dades retributives aplicables a d’altres llocs de treball semblants 
del grup A1 i té caràcter objectiu. Aquest mètode es pot considerar vàlid si la 
comparació s’ha efectuat amb llocs de treball de característiques semblants. En 
tot cas, quedaria pendent fer una anàlisi de les pròpies característiques del lloc 
de treball de cara a una valoració definitiva.
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3.- No es pot ajornar una valoració d’un lloc de treball per una futura i 
hipotètica valoració general de tots els llocs de treball, més tenint present que 
la modificació obeeix a un canvi normatiu d’obligat compliment.

4.- L’obligació d’una negociació prèvia com a requisit necessari per a l’aprovació 
de la modificació del lloc de treball de tresorer, depèn de la consideració que se 
li doni a aquest acord, en el sentit d’entendre que es tracta d’una manifestació 
d’autoorganització de l’ajuntament que no afecta a les condicions de treball dels 
funcionaris o bé entendre que sí que n’afecta.

5.- N’hi ha alguna sentència, com la STSJ de Catalunya, Sala Contenciosa 
Administrativa, secció quarta, número 759/2013 de 28 de juny, recurs 
449/2010, que interpreta que  la modificació de la relació de llocs de treball ha 
de ser objecte de negociació quan repercuteix en les condicions de treball dels 
funcionaris, i en aquest sentit fa remissió a la Sentència del Tribunal Suprem de 
2 de desembre 2010 Però també defensa que no tota aprovació o modificació 
d’una relació de llocs de treball comporta l’obligatorietat de la negociació 
col·lectiva, atès que diu la sentència que això dependrà del cas concret. El cas 
concret contempla la creació d’un lloc de treball de necessària existència, com 
també és el cas del tresorer.

6.- També n’hi ha copiosa jurisprudència que interpretat que la modificació de 
retribucions complementàries d’un lloc de treball ja existent exigeix una 
negociació prèvia.

7.- Per tot el damunt dit, en el present cas caldria haver realitzat un procés 
previ de negociació.

8.- La negociació no implica la necessitat d’arribar a un acord, però si atorgar la 
possibilitat que les propostes presentades puguin ser escoltades i la possibilitat 
que arribin a ser escollides, com determina la STS de 13 de novembre de 2006 
(Rec. núm. 5025/2001) 

9.- No tinc constància documental que s’hagi dut a terme aquest procés de 
negociació, el qual s’ha de desenvolupar segons el principi de bona fe, i les 
parts s’han de proporcionar la informació que precisin relativa a la negociació. 
Per això, haig d’informar que manca un requisit essencial per a l’adopció de 
l’acord de modificació del lloc de treball de tresorer, atesa aquesta mancança de 
documentació justificativa de dita negociació.

10.- L’al·legació presentada és, en veritat, un recurs de reposició potestatiu i ha 
de ser resolt per l’òrgan que va adoptar l’acord objecte del recurs, és a dir, per 
part del ple de la Corporació.”

Vist els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 de Procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques que fan constar :
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Article 123.Objecte i naturalesa

1.- Els actes administratius que posin fi a la via administrativa poden ser 
recorreguts, potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi 
dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu.
2.- No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt 
expressament 0 s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de 
reposició interposat.

Article 124 Terminis

1.- El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, si l’acte és 
exprés. Un cop transcorregut aquest termini, únicament es pot interposar un 
recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si s’escau, de la procedència 
del recurs extraordinari de revisió.
Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats poden 
interposar un recurs de reposició, en qualsevol moment a partir de l’endemà del 
dia que, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte 
presumpte.
2.- El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes.
3.- Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a interposar el 
recurs esmentat.

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa, l’adopció dels acords 
següents:

Primer.- Estimar el recurs en allò que fa referència a la manca d’un procés de 
negociació complet previ a la modificació del lloc de treball de tresorer/a

Segon.- Efectuar les actuacions oportunes per celebrar el procés de negociació 
complet que estableix la normativa vigent.

Tercer.- Supeditar l’eficàcia de l’acord adoptat de modificació del lloc de treball 
de tresorer/a la realització de l’esmentat procés de negociació.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B.2 seria la resolució del recurs interposat pel Comitè Unitari. Sí, 
ho expliquem. En aquest moment teníem la resolució del recurs de reposició interposat 
pel Comitè Unitari dels Treballadors. Té la paraula... Sí. Era per la modificació del lloc 
de treball de tresorer/tresorera. Sí, la regidora Cati Palma. 

Sra. Palma.- Sí. Bé, sobre aquest punt, dir que hem rebut via instància una petició 
per part del Comitè Unitari d’aquest ajuntament, en el que es retira el recurs de 
reposició que havien interposat sobre la plaça de tresorer i tresorera, donat que les 
negociacions en sí no s’havien fet com tocava, els membres de l’equip de govern que 
estaven negociant amb el Comitè Unitari van informar i van notificar en què consistia 
la dotació de la plaça de tresorer, però sí que és cert que no vam obrir formalment una 
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mesa de negociació. Això ens va coincidir en un interval de temps en el que hi va 
haver un canvi de secretari, i les persones de l’equip de govern que estàvem negociant 
desconeixíem la necessitat de formalitzar el procés que estàvem fent.

El que el Comitè Unitari ha presentat és una instància és demanant que es retiri, i on 
fa constar que un dels acords que hem pres, una de les reivindicacions que aquest 
equip de govern ha atès, és la reivindicació, la reclamació antiga del comitè de dotar i 
ocupar la plaça de cap de brigada per a l’any 2017, que ja s’havia parlat també. Per 
tant, no sé com hem de procedir ara, però en qualsevol cas, la instància aquesta... No 
sé el secretari... Jo entenc que aquest punt l’hem de retirar de l’ordre del dia, o no sé 
com hem de procedir.

Sr. Secretari.- Sí, hola, bona tarda. Entenc que en aquest cas s’ha retirat per part del 
CUT, del Comitè Unitari dels Treballadors, el recurs de reposició, amb la qual cosa, no 
té sentit resoldre un recurs que ja està retirat, i per la qual cosa entenc que el punt ha 
perdut el seu sentit. Tot el que diem aquí s’aplicaria a un recurs que ja està retirat per 
part de l’interessat, pel que entenc que s’hauria de retirar el punt, s’hauria de proposar 
la retirada del punt. I votar, evidentment, però vaja, s’hauria de proposa la retirada 
del punt, es vota i ja està.

Sr. Alcalde.- D’acord, però abans de passar a proposar la retirada del punt, si algú vol 
intervenir-hi? Llavors, proposaríem la retirada del punt.

Votacions:

Es retira de l’ordre del dia, després de votar la seva retirada, amb el resultat de 13 
vots a favor, manifestats pels regidors d’ERC (5), del PSC (5), del PP (1) i d’ICV-EUIA 
(2) i 3 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU

Àrea de Serveis Econòmics 

B.3- Fiscalització prèvia a la liquidació de l’any 2016, corresponent als 
resultats econòmics de la tercera addenda al Conveni formalitzat el 13 de 
febrer de 2013 per a la millora dels serveis de transport de viatgers per 
carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del 
Vallès.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 18 de maig de 2017, amb el contingut següent: 

ATÈS l’existència de la tercera addenda al Conveni formalitzat el 13 de febrer 
de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de 
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del 
Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità 
de Barcelona i la societat Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport 
de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i 
La Roca del Vallès.
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ATÈS la presentació, d’un document elaborat per la mercantil Empresa Sagalès, 
SA., amb CIF/NIF número A-08005696, amb els valors econòmics que resulten 
de la liquidació de l’any 2016, corresponent als resultats econòmics de la 
tercera addenda al Conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de 
Barcelona i la societat Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de 
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La 
Roca del Vallès.

ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, de data 08 de maig de 2015, que analitza els aspectes econòmics de la 
liquidació de l’any 2016, corresponent als resultats econòmics de la tercera 
addenda al Conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat 
Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera 
a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès.

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

PRIMER.- APROVAR la documentació, presentada per la mercantil Empresa 
Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A-08005696, en relació a la liquidació de l’any 
2016, corresponent als resultats econòmics de la tercera addenda al Conveni 
formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Sagalès, SA., per a 
la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, amb el següent resultat 
econòmic:
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Transport urbà – La Roca del Vallès Transport urbà - Transgran

SEGON.- INFORMAR que la documentació aportada per la mercantil Empresa 
Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A-08005696, corresponent a la liquidació de 
l’any 2016, corresponent als resultats econòmics de la tercera addenda al Conveni 
formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Sagalès, SA., per a 
la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, s’ha sotmet a una 
comprovació limitada, per part de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, i no s’han observat indicadors econòmics, que puguin comportar 
d’un procediment de requeriment de documentació complementària.

TERCER.- ADVERTIR, no obstant això, que aquest Ajuntament de La Roca del 
Vallès, es reserva el dret a requerir a la mercantil Empresa Sagalès, SA., amb 
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CIF/NIF número A-08005696, aquella documentació complementària -de conèixer 
circumstàncies posteriors-, que facin necessària l’obertura un procediment de 
fiscalització, tot això, d’acord amb la normativa vigent.

QUART.- INFORMAR a la mercantil Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número 
A-08005696, que disposa de trenta (30) dies per ingressar la regularització que 
resulta de la liquidació de l’any 2016, corresponent als resultats econòmics de la 
tercera addenda al Conveni formalitzat el 13 de febrer de 2013 entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament 
de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat 
Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a 
Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, que s’haurà 
d’efectuar al compte bancari, amb número d’IBAN ES03 2100 0316 1602 0000 
1819, obert a l’entitat financera CaixaBank, SA.

CINQUÈ.- ADVERTIR a la mercantil Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número 
A-08005696, que transcorregut el termini indicat anteriorment, sense que s’hagi 
efectuat l’ingrés, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, entendrà que accepta una 
compensació voluntària, contra la primera factura conformada, a nom de la 
mercantil Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A-08005696, per la 
prestació del transport públic de l’any 2017.

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, a la mercantil 
Empresa Sagalès, SA., amb CIF/NIF número A-08005696, als efectes escaients.

SETÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a Intervenció/Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a la Policia Local i a l’Àmbit de 
Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El punt B.3 és la fiscalització prèvia a la liquidació, corresponent als 
resultats econòmics de la tercera addenda del conveni formalitzat entre... Ja t’ho diré. 
El conveni del Transgran entre Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca. Té la 
paraula el regidor senyor Fortí.

Sr. Fortí .- Gràcies, senyor alcalde. Bé, el que fem aquí és la liquidació de l’addenda, 
de la tercera addenda, que es va firmar l’any passat, el 2016, concretament el 13 de 
febrer del 2013 va fer-se... 2013 he dit? La tercera addenda és del 13 de febrer del 
2016. (Veus de fons.) Ah, clar, d’acord, sí, addendes. Correcte. Gràcies, senyor #. 
Llavors, el que fem és aquesta liquidació de l’any 2016 amb el transport urbà de 
l’empresa Sagalès, del que en formem part, d’aquesta addenda, del conveni, 
formalitzat el 2013, com bé ha aclarit el senyor interventor, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, el nostre ajuntament, el de Granollers, el de 
les Franqueses, el de Canovelles, l’ATM –l’Autoritat del Transport Metropolità– i la 
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societat Sagalès. Aquesta addenda és el conveni de la millora dels serveis de transport 
de viatgers per carretera de tots aquests quatre municipis que en formem part.

Després de la presentació del document elaborat per part de l’empresa mercantil 
Sagalès, i després de l’informe d’Intervenció, veient l’informe favorable de la comissió 
informativa, es proposa al ple les adopcions, que bàsicament ens diuen que els 
números, les xifres del 2016, que en el cas de la L-51, la línia de la Roca, el preu que 
estava previst, el cost que estava previst, el dèficit econòmic d’explotació de l’any 
2016 estava previst en 170.286,24, i finalment ha sigut un 6,72 % menys, reduint fins 
a 158.981,78. És una diferència favorable a l’ajuntament d’11.304,46 euros.

En el cas de la línia de la Torreta, la línia que accedeix a la Torreta, que tenim un 3 per 
cent d’aquest servei de transport del Transgran, aquí hem reduït també un 1,53 per 
cent favorable a l’ajuntament, i de la previsió inicial del 2016 de 38.326 euros, hem 
baixat a un cost total de 37.652,22. Són 567 euros favorables a l’ajuntament també en 
aquest cas. En total, aquest any els números han sortit en positiu prop dels 12.000 
euros, i això és, poc o molt, el que ara portem a aprovació. La documentació 
presentada per l’empresa Sagalès, amb relació a la liquidació de l’any 2016, 
corresponent als resultats econòmics de la tercera addenda del conveni, formalitzada 
el 2013, amb tots els diferents membres que abans he comentat. 

Informar que la documentació aportada per l’empresa mercantil Sagalès, corresponent 
a la liquidació de l’any 2016 i corresponent a aquests resultats, formalitzada el 2013 
l’addenda, s’ha sotmès a una comprovació limitada per part de la Intervenció municipal 
de l’ajuntament, i no s’han observat indicadors econòmics que puguin comportar un 
procediment de requeriment de documentació complementària. No obstant això, se li 
adverteix en el punt tercer que l’ajuntament es reserva el dret a requerir a l’empresa 
Sagalès la documentació complementària de conèixer circumstàncies posteriors que 
facin necessària l’obertura d’un procediment de fiscalització. Tot això d’acord sempre 
amb la normativa vigent.

El punt número 4 parla que informarem la mercantil, evidentment, i a tots els diferents 
membres, d’on efectuar, en quin compte bancari efectuar aquest ingrés per part de 
l’empresa Sagalès. 

El punt cinquè parla que ha de ser a través de factura conformada, a nom de la 
mercantil Sagalès, per la prestació del transport públic del 2017.

I llavors, al sisè es trasllada la còpia de l’acord a l’òrgan competent, a l’empresa 
Sagalès, als efectes escaients, i es trasllada també l’acord a Intervenció, Serveis 
Econòmics de l’ajuntament, a la Policia local, a l’àmbit de Territori i Sostenibilitat de 
l’ajuntament, i als efectes escaients. 

Bàsicament són resultats notables i positius de cara als interessos del nostre municipi. 
La diferència substancial ha estat en el fet que hem tingut un augment de passatgers, 
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un augment d’etiquetatge, i això... Ara estem prop dels 153.000 passatgers, i la idea 
és que en el pressupost, que ara ja estarà aprovat definitivament, mantenim la 
mateixa partida que l’any 2016, i esperem que també puguin seguir millorant tots 
aquests aspectes del servei de cara als nostres ciutadans, els que siguin, tots aquells 
que ens interessa a tots, que són freqüència de pas, puntualitat i millora de diferents 
aspectes. 

En aquest cas, només remarcar que ara, durant els propers dies, entrarà en 
funcionament, i a partir d’una línia, que és la línia L-500 per part de Granollers, que 
tindrem parada a les 15:00 hores de la tarda, que era una petició del Grup Municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds, una petició de què no teníem retorn des de l’hospital 
en aquest cas, entre les dues i les quatre de la tarda de cada dia. La L-500 
properament –vam signar els documents fa relativament poc– en els propers dies, 
setmanes, ja entrarà en vigor, l’aturada de la L-500 en l’hospital, perquè els veïns de 
la Torreta i de la Roca puguin venir en aquesta hora des d’aquella zona. Res més, 
gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció? Sí, senyor Dani Martín, en nom d’Iniciativa.

Sr. Martín.- No, simplemente, brevemente, es para congratularnos de que los 
ciudadanos de la Roca tengan retorno del hospital. Ara solo falta que solucionemos el 
problema de que vayan al hospital, porque sí pueden volver pero no pueden ir, con lo 
cual, es un aspecto, como bien ha dicho Jordi, a mejorar.

Y después una cosa: lo que estamos aprobando son números, es economía, y a mí me 
gustaría remarcar lo que también ha dicho Jordi, el punto tercero, por el cual, el 
ayuntamiento puede exigir más documentación, y yo creo que no solo puede sino que 
debe exigir documentación, porque creo que desde hace bastantes años, la empresa 
Sagalès se está –comillas– “cachondeando” –cierro comillas– de este ayuntamiento, 
porque sí que ha permitido mejoras sustanciales a otros ayuntamientos, de gestión y 
al Ayuntamiento de la Roca, por mucho que lo peleáis –yo no digo que no lo pelee, el 
equipo de gobierno de La Roca– parece que no nos hacen ningún caso. Simplemente 
eso. Gracias.

Sr. Alcalde .- Gràcies. Senyor Alcalà? Senyor Ros?

Sr. Ros .- Sí. Bé, com vaig dir a la comissió informativa, el que fem aquí avui són dos 
actes de fe. Dos actes de fe, que és que ens hem de creure el que ens diu Sagalès, i 
ens hem de creure el que ens diu l’Ajuntament de Granollers. Això ens passa cada any, 
això ho coneixem prou bé, i l’Ajuntament de la Roca té nul·la capacitat per aplicar 
aquest punt tercer de fiscalització o d’auditar aquestes dades que ens donen i que ens 
hem de creure.

El dèficit d’aquest servei, el cost per als ciutadans d’aquest servei és de 200.000 euros 
anuals. Això no s’ha dit. La partida que hi ha en el pressupost és de 200.000 euros 
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anuals. Que retornin 12.000 euros aquest any 2016 està bé, gairebé cada any ens 
tornaven alguna cosa així, i si ens tornen la queixa no hi és, perquè ens estan tornant 
diners, és a dir, el dèficit ja no és de 200.000 sinó que és de 190 i escaig. Per tant, 
estem en aquestes macroxifres, que és un cost molt elevat per al municipi, per un 
servei molt deficient.

Avui m’han informat d’un autobús de la línia de Granollers, dels tres que queden de la 
línia de Granollers, crec que era sobre les tres..., no, quart de tres, que anava al 
darrere de l’anterior línia completament buit. Movem ferro, tornem a moure ferro. Tot 
aquest servei s’ha de redimensionar sencer, ho hem dit moltes vegades en aquest 
plenari. l'autocar de les tres, que pot retornar de l’hospital, és una bona notícia, 
esperem que també retorni de l’estació de tren, perquè és el mateix problema. De 
l’estació de tren en aquest moment no hi ha retorn, en aquella hora. Per tant, jo em 
faig un fart d’anar aquella hora a recollir un dels meus fills, perquè no hi ha retorn.

I el que enllaça amb el tren de Barcelona, no enllaça. El ciutadà baixa del tren i veu 
com marxa, i ho hem dit aquí moltes vegades, i ho tornem a dir, ho tornem a dir, i no 
hi ha manera. I això milloraria aquests números. Només que es redissenyés... I que 
tinguéssim un mitjà de fiscalització del billetatge, perquè és que no sabem 
absolutament si és veritat que viatgen 253.000 persones a l’any, o són 353.000. No ho 
sabem, ens ho hem de creure, fem un acte de fe respecte al que ens trasllada Sagalès. 
Algú, de totes aquestes institucions que estan representades en aquella comissió 
tècnica, en la qual nosaltres no tenim cap especialista, ens pot dir com es fiscalitza el 
billetatge? Com s’audita? Com estan homologades les màquines? Com se’ns pot passar 
aquesta informació perquè realment sapiguem que aquestes dades són certes? Perquè 
realment, jo he assistit a algunes d’aquestes reunions i surts d’allà pensant: per on 
està l’engany? Per on ens l’estan fotent? I això és el que s’hauria de mirar. Però el que 
no pot ser és que un municipi com la Roca destini 200.000 euros a cobrir un dèficit de 
transport públic, del qual ni som competents ni tenim obligacions, del qual podem 
estar fent gràcies a que estem en el conveni amb Granollers, i que hauria de ser un 
servei interurbà, que ho és, gestionat per la Generalitat, a cost zero per l’Ajuntament 
de la Roca. A cost zero.

Sr. Fortí.- Sí, gràcies. Si us sembla bé ara, acabat el senyor Ros, justament amb la 
Generalitat, amb el senyor Ricart Font i a altres membres del Departament d’Esports 
de la Generalitat, durant els darrers mesos, hem tingut reunions amb ells per intentar 
que entenguin que l’esforç que estan fent els ciutadans de la Roca ja cal que tingui 
alguna recompensa, alguna recompensa a l’hora de col·laborar o d’ajudar-nos 
econòmicament a poder suportar aquesta part d’aquests 153.000..., 200.000 euros en 
rodó, de què actualment disposem a la partida. Fins ara ens han dit, la resposta per 
part del senyor Ricart Font i de la resta, és que no tenien previsió en aquests moments 
per poder obrir el ventall de les ajudes i les col·laboracions amb cap altre municipi, i 
que la proposta econòmica que hi havia fins ara fixada és la que actualment podem 
disposar d’ella. O sigui que estem en la mateixa situació que 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 286e7cd30b1b448fa21687a70d374ea3001 Data document: 13/06/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 14/08/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 14/08/2017 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=286e7cd30b1b448fa21687a70d374ea3001


33

Alguna altra vegada, enllaçant amb el tema de la documentació, sí és cert que alguna 
altra vegada..., no sé si vostè, senyor Ros, o el senyor Álvarez..., el mateix que diu el 
senyor Dani, sí que cal tenir més dades sobre Sagalès, sobre el funcionament en 
general, i en això sí que ens cal fer un sobreesforç. És per això que, no sé si es demà 
mateix, si no m’equivoco, o la setmana que ve, no sé si es demà divendres?, que 
juntament amb el senyor interventor estem justament amb el senyor Sagalès per 
intentar tractar tots aquests dubtes de la fiscalització de tot el que representa els 
costos. Aclarir realment que allò que es marca és allò que es diu, i això és el que 
estarem fent i seguirem fent. 

A nivell de les persones, si tècnicament tenim persones qualificades o no per fer el 
seguiment d’aquest servei, d’aquest tracte o d’aquest contracte que tenim, el conveni 
amb aquests senyors, doncs, evidentment en aquesta situació ens trobem ara amb 
una mancança de personal per part de l’ajuntament degut a una baixa temporal, i 
quan es torni a reincorporar seguirà realitzant aquelles tasques que corresponguin a 
tots els temes aquests de transport i de mobilitat. Ara, això és un tema puntual.

Jo crec que aquí no estem fent actes de fe, no és tanta frivolitat com fer un acte de fe. 
Si en el moment des que els serveis jurídics, els serveis tècnics, els serveis econòmics, 
diuen, marquen i decideixen que realment les xifres són les que són i es porten a 
aprovació, no és que estiguem aprovant qualsevol xifra ni molt menys, al contrari. 
Aleshores, a partir d’aquí sí que hem d’augmentar encara més la pressió sobre 
l’operador, evidentment, millorar el retorn de la Torreta, que també el regidor, el 
senyor Julio Caña, està molt preocupat amb aquest tema, perquè els veïns de la 
Torreta puguin anar a l’hospital, té tota la raó. Ara tenim un primer pas, ara estem 
estudiant o intentat veure si existeix la possibilitat de fer el sentit contrari, a veure 
quins pros i quins contres i tot plegat. I llavors, a partir d’aquí doncs, bé, una altra 
millora que substancialment serà interessant per als veïns del municipi, en el cas de 
Santa Agnès, és en el moment que hi hagi el doble sentit en el carrer del Molí, que 
això afectarà en positiu al que els veïns de Santa Agnès ara, quan tornin de la Roca 
Village, no hagin de donar tota la volta al municipi, sinó que puguin entrar i sortir amb 
el vehicle cada mitja hora en direcció Santa Agnès, o direcció el centre comercial.

I no ens enganyem, tenim 200.000 euros de dèficit, i estem dins d’aquest conveni, 
amb tots aquests membres, però hi ha una realitat, i és que si al final del circuit no 
tinguéssim un centre comercial, no podríem tenir l’actual servei. Segur que hem de 
treballar en la millora, en la puntualitat, en les freqüències, en tot plegat, i això no s’ha 
deixat de fer en cap moment, però vaja, escolteu, no és que ara estiguem parlant que 
això és ferro que es belluga sol, perquè si cada any aquest ferro acumula més gent, 
alguna cosa, poc o malament, s’estarà fent. Res més.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més? (veu de fons.) Em sembla que ningú 
l’ha anomenat per al·lusions. Sí? Ah, d’acord, doncs... Hi haurà igualment al·lusió. Vull 
dir que si vostè vol fer la seva...
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Sr. Ros.- No. Simplement volia fer un comentari. Ho vaig fer a la comissió informativa, 
el que passa és que vostès no hi eren. Una de les preguntes de ple que tenia 
preparades per al mes de març, que es va allargar molt i no vaig poder fer, feia 
referència a un dia concret en què un autobús a les sis del matí no es presenta i deixa 
sis persones tirades al carrer, sis persones que han d’entrar a treballar i que, 
evidentment, necessiten aquell servei. Mobilitzen les famílies, la gent se’n va en cotxe, 
i com poden, no?, però l’ajuntament no en fa res perquè ni s’assabenta. Aquest és el 
problema, és a dir, qui fiscalitza aquest servei? Qui porta el control d’aquest servei? 
Ningú i, per tant, ningú sap quin billetatge hi ha, ningú sap si un bus s’ha avariat, si 
s’ha incendiat sí que se sap perquè vénen els bombers, com ha passat un parell de 
vegades, però ningú sap res d’aquest servei, si va amb retard i tal. Com es pot 
expedientar un servei, com es pot fiscalitzar un servei del qual no es té cap mena de 
dades perquè no hi ha cap mecanisme de control, cap ni un? Doncs, això passa sovint.

I jo dic una incidència, que són les que m’arriben a mi, que la vaig viure personalment 
en família, però és que n’hi ha moltíssimes cada setmana, de les quals no tenim ni 
coneixement els regidors de l’oposició, lògicament, però és que tampoc en té 
coneixement l’ajuntament. Per tant, aquest servei, com ha dit el company d’Iniciativa 
per Catalunya Verds, és campi qui pugui per Sagalès, i això no és així, això, en altres 
municipis, hi ha instrument de fiscalització, i la pròpia AMTU i la pròpia Generalitat 
tenen mecanismes perquè això no sigui així. Però aquí s’està fent absolutament el que 
ha dit l’operador, sempre començant per la manca de coordinació d’horaris, que és 
escandalosa. Que un servei públic no enllaci amb un altre servei públic tan fonamental 
com és el ferrocarril, com és el tren, en els dos sentits, en el que ve de Girona amb el 
que ve de Barcelona, o amb el que va, que no hi hagi aquest enllaç, que és 
senzillíssim, el tren és un mitjà molt més rígid, que no es pot bellugar, per tant, s’han 
d’agafar els horaris del tren i posar uns decalatges que donin un marge de maniobra 
perquè el ciutadà pugui enllaçar un transport amb l’altre. Si no, què fa el ciutadà? Tirar 
de cotxe –tirar de cotxe. I això... A l’estació de Granollers ens trobem molts ciutadans 
de la Roca, ens saludem i ens veiem sovint per allà, perquè no podem aprofitar un 
servei públic que ens costa 200.000 euros a l’any.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Álvarez, per al·lusions?

Sr. Álvarez.- Sí, molt breument, però aprofitant que m’ha anomenat el senyor Fortí, 
al ple d’octubre crec recordar que va ser, vaig demanar al ple, a aquest plenari, tota 
una documentació. Vaig recordar que no me l’havien facilitat crec que va ser al mes de 
desembre, al ple de desembre, i estem al mes de maig de l’any següent i encara no 
l’hem rebuda. Aquesta documentació era documentació econòmica i de fiscalització 
d’aquest servei, perquè tal com diu el senyor Fortí, és veritat que igual ens hem de 
felicitar perquè tenim un centre comercial que fa que els bitllets siguin més dels que 
serien, però tot i tenint en compte que cada any s’incrementen els tiquets, 
curiosament no baixa el dèficit. I això és una dada que ens hauríem de mirar, algú 
s’hauria de mirar per quina raó Sagalès factura més, però curiosament no baixa el 
dèficit, i aquesta era una informació que nosaltres li vam demanar el mes d’octubre, 
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com li recordo una altra vegada, han passat gairebé nou mesos i encara no la tenim. 
Simplement això, un comentari, eh? Gràcies.

Sr. Fortí.- Si, senyor Ros. Justament amb l’AMTU –l’Agrupació de Municipis per a la 
Mobilitat i el Transport Urbà– amb el director general, hem estat parlant d’aquesta 
casuística, de dir, escolta, hem d’intentar resoldre, millorar, o ajudeu-nos en aquests 
aspectes en els que ens cal posar el màxim per intentar tenir tot el control i tot el 
coneixement sobre el que es belluga i el que no es belluga sobre tot el transport urbà. 
Això ho ha recollit el director general ara fa relativament poc al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental, on hi vaig estar per un altre tema.

Sobre el tema, senyor Álvarez... De totes maneres, senyor Ros, el tema del ferrocarril, 
que és bàsic per al bon funcionament d’aquest transport, evidentment, jo demà 
recalcaré que tots els grups segur que estem disposats a recomprovar els números de 
nou i mirar que realment es puguin fer els moviments o els canvis necessaris perquè 
tot això funcioni encara millor, evidentment.

Sobre el tema de l’octubre i el desembre, és cert, senyor Álvarez, que vostè m’ho va 
demanar, i jo dono per fer que el mateix desembre se li va enviar. Si no... Home, 
senyor Álvarez... O sigui, jo ja he donat per fet que estava tot això realitzat. Si no s’ha 
fet així, crec recordar que al desembre li vaig contestar que quedava encara pendent el 
tancament per tal que tinguéssim totes les dades. Si no s’ha fet així, miraré que es faci 
de seguida. O sigui, si no és demà divendres, que sigui el dilluns sense falta, i que 
vostès puguin tenir totes les dades com cal i com es mereixen, com qualsevol membre 
d’aquí, d’aquesta sala, només faltaria. Vull dir que em preocupa el tema aquest.

I el tema del dèficit i les inversions, i que el cost cada vegada sigui més elevat, bé, 
relativament. O sigui, a part del dèficit i el cost, hi ha un concepte que és el de les 
inversions, i que un vehicle sostenible amb energia verda i tot plegat tinguem la 
capacitat que pugui fer la nostra línia, evidentment entra dins d’aquestes inversions. 
Altres inversions que s’estan començant a estudiar per fer d’immediat és el de millores 
en parades, en marquesines, en pals, en tots aquests aspectes que ara ja estan 
deteriorats després de tant de temps, però que clar, això ja també és un cost dins del 
que és o del que representa aquest conveni que tenim amb el Transgran, eh? Res més.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Passem a votació?

Votacions:

S’aprova per 13 vots a favor, manifestats pels regidors d’ERC (5), del PSC (5), del PP 
(1) i d’ICV-EUIA (2) i 3 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de 
CIU

Àrea de Servei i Atenció a les Persones
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B.4-Aprovació de l’ordenança d’ocupació de la via pública amb taules, cadires 
i instal·lacions anàlogues de la Roca del Vallès.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 18 de maig de 2017, amb el contingut següent: 

Atès que La Roca és un municipi obert i acollidor, amb un clima que convida a 
gaudir el seu espai urbà; en places i carrers, passejant o conversant en una 
terrassa. I és que les terrasses són un dels grans atractius del poble per els qui 
ens visiten i, per descomptat, pels residents, qui en fan un ús quotidià.

Atesa la demanda creixent de noves llicències, la diversitat normativa i la 
necessitat d’adaptar-se a la realitat socioeconòmica actual han motivat l’entrada 
en vigor d’una nova ordenança, que pretén millorar l’espai públic per a la 
convivencia ciutadana, impulsant al mateix temps l’activitat econòmica.

Atès que en aquesta tasca de millora de l’espai urbà el protagonisme dels qui 
gestionen les terrasses és molt important. La seva dedicació contribueix al fet 
que el servei a l’usuari sigui excel·lent, i que la convivència amb els veïns sigui 
agradable.

Atès que L’Ajuntament de La Roca del Vallès considera necessari crear una 
ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i 
instal·lacions anàlogues de la Roca del Vallès, ja que fins ara no n’hi havia cap i 
es regulava aquest tema per alguns articles de l’ordenança general de 
convivencia ciutadana i via pública de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Atès que aquesta ordenança regula l’ocupació de terrasses de bars i 
restaurants, tan dels espais d’ús públic com dels privats.

Atès que l'objectiu principal d'aquesta ordenança és regular l'ocupació dels 
espais públics i privats amb ús públic amb taules, cadires, para-sols i objectes 
similars especificant i adequant les condicions d'instal·lació a les 
característiques del territori.

Atès que les actuacions prèvies que s’han fet respecte aquest tema són tres 
reunions informatives amb l’associació de comerciants de la Roca del Vallès, 
integrada també per diferents membres de l’hostaleria del municipi, que van fer 
propostes de millora que s’han integrat al document.

Atès que paral•lelament s’ha treballat el document de l’ordenança amb diferents 
serveis municipals, com són la policia local, territori i serveis. Cadascú d’aquests 
departaments ha aportat informació tècnica que s’ha adoptat en la millora de la 
redacció de l’ordenança. També s’ha fet una ronda de trobades amb els 
diferents grups polítics, tan pels que formen part del govern com a de l’oposició. 
Totes aquelles propostes que s’han fet s’han recollit en el document final 
d’aprovació al ple

Atès que la competència per aprovar aquesta ordenança correspon al Ple de la 
corporació, segons preveu l’article 22.2 d), de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
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reguladora de les bases del règim local. L’article 50.3 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals també 
atribueix al Ple aquesta facultat.

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, 
bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de 
la LMC i els articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada 
format l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, l’Ordenança ha de ser aprobada 
inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats 
pel termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci 
al BOP
i des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, respectivament, i, en 
ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al·legacions i 
reclamacions. Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord 
d’aprovació inicial esdevé definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en canvi, quan 
s’hi presenten reclamacions o al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada 
en l’acord d’aprovació definitiva – en aquest supòsit, l’acord d’aprovació 
definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha reclamacions com si no n’hi ha, les 
ordenances i els reglaments s’han de publicar en el BOP, i no entren en vigor 
fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini 
de quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.

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

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l'ocupació de la via 
pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de La Roca del Vallès

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de 
l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada 
definitivament i el text de les Ordenances es publicarà íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província.

QUART.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per al 
desplegament i execució dels presents acords.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia serà uns documents que hem entrat 
d’urgència. El primer és el tema del pressupost. La darrera..., quan es va fer la 
comissió informativa del ple... Perdó?
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Sr. Ros.- No queden punts en l’ordre del dia?

Sr. Alcalde.- Ai, perdó. Perdó, perdó. El punt B.4 és l’aprovació de l’ordenança 
d’ocupació de la via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues. Perdó, eh? 
Jo ja et treia la feina. Té la paraula la regidora de Comerç, Cati Palma.

Sra. Palma.- Gràcies, alcalde. Abans de començar l’exposició sobre el que fa 
referència a l’ordenança, us hem repartit a tots unes esmenes que volem introduir, que 
segons el senyor secretari hem d’aprovar primer les esmenes. Si un cas..., suposo que 
puc fer les explicacions conjuntes, secretari? O he de parlar primer de l’esmena i 
després del document de l’ordenança? 

Sr. secretari.- Aviam, la dinàmica bàsicament que primer es proposa l’esmena, el 
dictamen aprovat per la comissió informativa, s’ha de votar l’esmena, i després 
s’hauria de fer la votació de l’ordenança. Quant a l’exposició, en teoria hauria de ser 
primer l’exposició de per què es fa l’esmena, es vota, i llavors, si és favorable, es 
passaria ja al debat pròpiament de l’ordenança, amb l’esmena introduïda.

Sra. Palma.- Perfecte. Doncs, ho farem així, gràcies. L’esmena fa referència a una 
ampliació que volem incorporar al punt tercer de l’article 9. Aquesta incorporació que 
s’afegiria en el punt tercer fa referència a l’adaptació dels establiments, a les 
necessitats que requereixen les persones que tenen límits de mobilitat, és a dir, 
l’accessibilitat d’aquests establiments. És un tema que s’havia debatut, que s’havia 
parlat tècnicament, i en la darrera revisió que van fer els equips tècnics de la casa ens 
van fer veure que ens havíem descuidat d’incorporar aquest article. Si un cas, com que 
és breu, el llegiré, i quedaria el punt 3 de l’article 9 a continuació del redactat que ja 
proposa l’ordenança, que diu: “En tot cas, s’haurà de complir la normativa vigent en 
cada moment sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.”· Aquí 
afegiríem l’esmena número 1, que diu: “Fins que no existeixi normativa autonòmica 
actualitzada que en reguli l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, 
l’autorització de les terrasses se subjectarà al compliment dels criteris recollits en el 
document TAAC, DT 5.2, de la taula d’accessibilitat de les activitats de Catalunya, 
publicat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya.” 

Aquesta seria l’esmena primera, i com que això afecta la disposició transitòria quarta, 
proposem també que quedi incorporat en la segona línia de la disposició transitòria 
quarta, quan fa referència als articles que tenen oratòria, que el redactat quedés... 
Llegeixo des del principi, si un cas: “Per a aquests establiments que en el moment de 
l’aprovació de l’ordenança ja tinguin establerta la seva terrassa, s’estableix una 
moratòria en l’aplicació dels articles 3, 4, 5, i el tercer punt de l’article 9”, aquest seria 
el text que proposa l’esmena, “ de la present ordenança, fins el 31 de desembre de 
2018. A partir de l’1 de gener de 2019, tots els establiments que tinguin o demanin 
llicència de terrassa, han de complir els criteris establerts a l’ordenança.”
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Bé, aquesta, com us he dit, és una aportació tècnica que creiem que millora el redactat 
final de l’ordenança, i que garanteix que hi hagi menys traves i faciliti la mobilitat de 
les persones que tenen problemes de mobilitat.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció? Sí, senyor Dani Martín, en nom d’Iniciativa.

Sr. Martín.- Sí. A ver. De forma muy sucinta. A ver, es una ordenanza que nosotros 
creemos que es necesaria para el municipio, por lo tanto, felicitar al equipo de 
gobierno por traerlo, pero también a Cati ya se lo hemos manifestado, por lo tanto, no 
es ninguna sorpresa, hay algunos puntos que a nosotros no nos acaban de gustar, 
pero son cuestiones muy puntuales y demás. 

A ver, nosotros no entendemos, por ejemplo, el tema de que haya una moratoria hasta 
el día 31 de diciembre del año 2019. No lo entendemos. No entendemos, por ejemplo, 
el tema de que se excluyan dos plazas de La Roca y no se tengan en cuenta otras 
plazas significativas del municipio. Entendemos que también, desde el punto de vista, 
que me parece que lo dijo el señor Ros en la Comisión Informativa, el tema de quién 
tiene la responsabilidad de vigilancia de la ordenanza. Es decir, creemos que es un 
gran avance, creemos que era necesaria, pero creemos que hay puntos que todavía se 
pueden mejorar. Además, hoy, por ejemplo, salen en todos los periódicos de la 
provincia, que Barcelona ha iniciado también un proceso parecido de aprobación de las 
ordenanzas, que evidentemente no es equiparable, pero un proceso parecido al del 
municipio de La Roca, y va a iniciar un proceso de participación ciudadana para la 
toma de decisión de esta ordenanza.

Yo creo que nosotros nos lo podemos plantear, aunque sea a posteriori. A mí, por 
ejemplo, un tema que también comentamos fue, cuando visualizamos el tema de la 
placeta, la ocupación de la placeta, no nos gusta –no nos gusta. No nos gusta porque 
hay como una fuente de separación. Hoy, por ejemplo, viniendo, también he 
observado que en el tema de la terraza que hay enfrente del casal, de Can Torrents, 
hay unas jardineras que ocupan la acera. Quiero decir, esos son los temas que 
nosotros creemos que se tienen que mejorar, porque son obstáculos que estamos 
colocando dentro de la vía pública, dentro de un espacio que pertenece a la ciudadanía 
y que, por lo tanto, quien debe tener prioridad es la ciudadanía.

Felicidades por la ordenanza, es un paso adelante, un paso necesario, pero creo que 
todavía le deberíamos de dar un par de vueltas. Nosotros, por ejemplo, nos 
abstendremos en este punto, pero porque pensamos hacer alegaciones en la fase de 
exposición.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Ros.

Sr. Ros.- Sí. Veig que el senyor Martín ha entrat a debatre l’ordenança. Crec que 
estàvem debatent l’esmena. M’equivoco? Estem debatent l’esmena? (Veu de fons.) Sí, 
el que passa és que jo tinc coses a dir, i en tot cas les diré després. Però ara, referent 
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a l’esmena, jo a la Comissió Informativa vaig fer esment, a part del que ha dit el 
senyor Dani Martín, a l’accessibilitat, i no vaig fer esment a aquest document que ara 
ens passeu, sinó a una ordre que no recordava i que ara m’he anotat, i potser 
m’equivoco, que és l’ordre 361/2010, de 1 de febrer, del Ministerio de la Vivienda. No 
sé si el senyor secretari té accés a internet i comprovar que és aquesta.

Aquesta ordre és d’accessibilitat universal a tot l’Estat espanyol. El va dictar el 
Ministerio de la Vivienda per unificar la diferent normativa que hi havia a les 
autonomies. A Catalunya és vigent el Decret 135 d’accessibilitat, el codi d’accessibilitat 
de Catalunya, però impera la més restrictiva. Això ho vaig comentar a la Comissió 
Informativa. 

Què diu aquesta ordre del Ministerio de la Vivienda? Que hi ha d’haver un espai 
accessible, itinerari accessible que enllaci itineraris accessibles amb una amplada 
d’1,80 metres, resseguint totes les façanes dels edificis. Per tant, aquesta és d’obligat 
compliment. Permet que en alguns punts estranguli a 1,50 metres, el pas d’un fanal o 
alguna qüestió d’aquest estil. Però el 1,80 ha d’estar garantit, per tant, això és 
fonamental per a la regulació de l’espai públic, i crec que aquesta no hi és enlloc, i ha 
de ser-hi, perquè no podem deixar que l’espai públic, com ha dit el company 
d’Iniciativa, estigui d’alguna manera envaït per les concessions dels espais a les 
terrasses. Aquest espai ha d’estar expedit perquè pugui passar qualsevol persona amb 
qualsevol tipus de dificultat: auditiva, visual o de mobilitat reduïda. Per tant, hem de 
garantir fonamentalment això.

A partir d’aquí, les terrasses que es posin en espai privat, com n’hi ha algunes, que 
també s’han de regular, i fins i tot, després de la Comissió Informativa vaig arribar a la 
conclusió que es fiscalitzaran les terrasses de La Roca Village, a partir d’ara, cosa que 
fins ara no havia estat així, perquè l’ordenança parla de les terrasses en l’àmbit privat. 
Aquí, en el centre, en tenim alguna que coneixem, dintre de l’àmbit privat la regulació 
és una altra, però dintre de l’espai públic, aquest 1,80 s’ha de garantir, i l’1,50 s’ha de 
garantir sempre, i crec que això és fonamental i ha d’estar recollit en algun lloc, i no ho 
veig en aquesta esmena. En tot cas, després parlem de l’ordenança.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Passaríem a explicar... Hauríem de passar a votació l’esmena, 
per tant... Sí, sí, però vull dir que seguim amb l’esmena, eh? Fins que no passem a 
votar l’esmena, i després veiem si... D’acord?

Sra. Palma.- No, contestaré només les preguntes que feien referència a l’esmena. Al 
senyor Dani Martín, d’Iniciativa, sobre el tema de la moratòria, té una explicació. 
Aquesta ordenança, tot i que no s’ha fet un procés de participació, sí que ha estat una 
ordenança participativa, en la que han col·laborat l’Associació de Comerciants de la 
Roca i tots els tècnics de l’ajuntament, Policia, els tècnics d’Urbanisme i els tècnics de 
Promoció Econòmica i Comerç, en diferents reunions que s’han efectuar, i on se’ns han 
traslladat algunes peticions. Des de l’Associació de Comerciants ens demanaven que 
donat que les modificacions que incorpora l’ordenança poden tenir una despesa 
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econòmica, s’ha considerat que hi pugui haver un període perquè es pugui preveure 
aquesta inversió per part dels establiments que hagin de fer aquestes modificacions. 
De fet, la moratòria afecta tres articles i el tercer punt de l’article número 9, que fan 
referència als costos o a la inversió que pot tenir l’ordenança en els establiments. 

El període que ens demanaven els comerciants, si no recordo malament, eren uns 4 o 
5 anys, i nosaltres vam considerar reduir-lo fins a primers de gener de l’any 2019. Bé, 
d’aquesta manera, doncs, els comerços que ho hagin de fer tindran temps suficient, 
estaran informats amb suficient temps com per obtenir els recursos per fer la inversió.

Respecte al tema de places, participació i ocupació de la placeta i tot això, després en 
parlem.

I al senyor Ros, sobre el punt concret que comenta, desconec la normativa en aquest 
sentit. En les reunions que hem tingut amb els diferents tècnics de la casa s’han 
plantejat i s’ha parlat de molts articles. Entendrà que com que no és el meu camp, em 
sap greu i em disculpo del desconeixement sobre la norma. En qualsevol cas, l’article 
tercer del punt 9 ja especifica, de forma potser àmplia i si cal concretar-ho l’ordenança 
tindrà un període d’exposició en la que tots els equips d’aquest ajuntament podeu fer-
hi les vostres aportacions, però el punt 3 de l’article 9 ja diu que s’haurà de complir 
amb la normativa vigent en cada moment sobre accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. Jo crec que és un redactat prou ampli que recolliria tot el que afecta 
a temes d’accessibilitat.

En principi em quedo aquí. Després, si votem ara l’esmena, després contestaria la 
resta de preguntes sobre l’ordenança.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Passaríem a votar l’esmena.

Aprovada per 13 vots favorables i 3 abstencions l’esmena.

Ara, si li sembla, torna a tenir la paraula la regidora Cati Palma, i parlem de 
l’ordenança sencera, entenent que això ja està inclòs dintre del redactat. Gràcies.

Sra. Palma.- Moltes gràcies. Bé, sobre l’ordenança de terrasses, seré breu. Faig un 
resum dels elements amb els que hem intentat, els criteris generals que s’han aplicat 
per a l’elaboració d’aquest redactat. Com bé ha dit el company d’Iniciativa, i crec que 
tots som conscients, fins a data d’avui no teníem una ordenança que regulés l’ocupació 
de la via pública per les terrasses, amb taules, cadires i la resta d’elements. S’estaven 
donant permisos en base a l’ordenança d’ocupació de la via pública i de convivència 
ciutadana, si no recordo malament, i vist que cada cop eren més les peticions que 
rebia aquest ajuntament, s’ha cregut necessari ordenar aquest tema. 

Com us he dit anteriorment, és un procés que hem treballat durant quatre mesos, en 
el que han participat l’Associació de Comerciants, que ha fet aportacions, amb els que 
ens hem reunit diverses vegades. De fet, l’Associació de Comerciants es va reunir 
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també amb alguns bars i restaurants de la Roca, també hem parlat amb els tècnics de 
la casa i amb la Policia, que també ens garanteix els criteris de seguretat. Després 
d’això sempre hi va haver una reunió amb els diferents grups polítics de l’oposició, 
amb la que també vam debatre, i el senyor Dani Martín també em va fer arribar moltes 
de les coses que he comentat avui. Algunes coses s’han pogut incorporar i altres, 
doncs, s’ha considerat que no. 

Els criteris generals d’aquesta ordenança el que intenten és regular d’una manera 
senzilla com s’han de posar les terrasses sota criteris de seguretat, prioritzant la 
seguretat de les persones que utilitzin aquestes terrasses, criteris d’eliminació de 
barreres arquitectòniques, donar prioritat als vianants, eliminar també barreres 
paisatgístiques, i la millora de l’estètica urbanística del municipi.

Regulem, com ja ha dit el senyor Ros, les terrasses de bars i restaurants, tant d’espais 
d’ús públic com privat, i definim els elements que poden, que estaran permesos en les 
terrasses: taules, cadires, para-sols, paravents i jardineres, estufes homologades, 
cendrers i papereres. Bàsicament, eh? També es defineix una gama cromàtica dels 
elements dels para-sols, perquè hi hagi una harmonia en tot el municipi, i definim que 
no s’acceptin terrasses amb elements publicitaris. En alguns casos hem trobat que hi 
ha terrasses amb taules i cadires que les marques publicitàries cedeixen als 
establiments, i això l’ordenança regula que no es permetrà.

I el tema de la moratòria respon, com ja he explicat abans, a una demanda que ens 
han fet arribar l’Associació de Comerciants, perquè els establiments que hagin de fer 
modificacions tinguin prou temps per fer la seva inversió, per planificar o preveure 
aquesta inversió.

Sobre els espais que l’ordenança regula que no tindran terrasses, hem definit dos 
espais només. A la Roca centre serien la plaça de la Vila i la plaça de Can Torrents, que 
el que es pretén és garantir que els vianants que no volen utilitzar les terrasses que 
estan a les places tinguin espais per fer altres activitats, i com a mínim que estiguin 
cèntrics i que estiguin a disposició de tothom. i també és veritat que no hem definit 
aquesta reserva d’espais ni a Santa Agnès ni a la Torreta, donat que actualment no hi 
ha cap terrassa a cap plaça que estigui ni a la Torreta ni a Santa Agnès, i creiem que 
des de Promoció Econòmica considerem que les terrasses també ajuden a dinamitzar 
l’activitat social de les persones, per tant, no creiem que sigui dolent que en un 
moment determinat, si s’escau, es puguin instal·lar terrasses en alguna plaça de Santa 
Agnès i de la Torreta. Per tant, només hem definit aquestes dues places a la Roca 
centre, on sí que hi ha una concentració de terrasses a la zona centre. 

L’ordenança regula també altres aspectes com horaris i la separació entre jardineres i 
tancaments. En total són 21 pàgines que regulen tot un seguit d’articles sobre com i de 
quina manera es podran muntar les terrasses en aquest municipi, i bé, per part 
meva... Segur que teniu preguntes a fer. No entraré en detall de tots els articles 
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perquè podríem allargar-nos massa. Per tant, respondré les preguntes que tingueu, i 
continuaríem així. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Entenem que la seva intervenció ha sigut la del primer punt, 
d’acord? Senyor Alcalà? Senyor Ros?

Sr. Ros.- Sí. Bé, bàsicament... A veure, de fet, sí que hi ha una ordenança vigent que 
regula les terrasses, que és la de convivència ciutadana, i que per tant, es pot aplicar i 
que es va aprovar en època del govern PSC. Vostè ja era regidora en aquella època, 
per tant, està vigent. En els darrers mesos aquesta ordenança ha estat una mica 
oblidada i s’han generat aquestes barreres a la placeta, i coses que han passat, però 
aquesta ordenança està vigent, per tant, no és que no hi hagi ordenances sobre les 
terrasses.

A veure, bàsicament nosaltres estem bastant d’acord i bastant..., amb l’articulat 
d’aquesta ordenança que proposen. Pràcticament amb gairebé tota ella, tenim petites 
discrepàncies. Però sí que surten qüestions de dir: podem dotar-nos d’una ordenança 
que no siguem capaços de fiscalitzar i d’aplicar? Li passem la responsabilitat a la Policia 
local, que no té capacitats, dit per ells mateixos, per donar suport a l’Àrea de Territori 
en l’àmbit de la disciplina urbanística, quan és una de les seves obligacions. Doncs, si 
no pot fer això, que és bàsic, podrà fiscalitzar les terrasses? O potser no és la Policia 
qui ha de fer aquest control. Ens preocupa perquè realment aquesta és una ordenança 
que serà polèmica, que serà conflictiva. No sé si seran conscients, suposo que s’ho 
imaginen. I afectant l’espai privat. No serà fàcil aplicar aquesta ordenança. 

I el que no pot ser, i més amb aquesta moratòria, que és dubtosa, que aquesta 
ordenança neixi morta, neixi coixa, neixi sense fer..., sense conèixer la realitat que té 
el municipi, perquè molts dels articles d’aquesta ordenança, que estan bé, són 
contraris a la realitat que tenim. Llavors, quan se li digui al senyor Roca Village que a 
partir d’ara les seves terrasses paguen ocupació de via pública, no sé com s’ho 
prendrà. Quan se li digui al privat que té una terrassa dintre de l’espai privat, que 
també paga ocupació de via pública... perdó, ocupació, que també se’l fiscalitza com 
una terrassa en l’espai públic, aquestes persones, aquests operadors d’establiments de 
restauració no sé com s’ho prendran. Per tant, ens preocupen aquests aspectes.

Però n’hi ha un que encara ens preocupa més. Segons una ordenança que es preveu 
polèmica i conflictiva, i llàstima que haguem debatut primer l’esmena. Estem cometent 
un defecte de forma important. El procediment de tràmit d’una ordenança, i ho lligo 
amb el company Dani Martín, amb el que sempre trobem molts punts de contacte, de 
la participació que no s’ha fet i tot això, és que resulta que el Decret 179/95, de 13 de 
juny, reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, en el procediment de 
tràmit de les ordenances, article 62, diu que s’ha de formar primer un avantprojecte, i 
acordada la formació o modificació d’una ordenança, s’ha d’assignar una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma. Si aprovem 
avui una ordenança amb l’aprovació inicial que posa a l’acord, tenim garantida una 
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al·legació per defecte de forma, una al·legació a estimar. Jo proposaria deixar-ho sobre 
la taula, esperar al mes de juliol, que és el proper ple ordinari, no sé si dona temps, jo 
crec que dóna temps en dos mesos a formar una comissió d’estudi, fer-ho ben fet, i 
llavors, portar a aprovació un avantprojecte. I a partir de l’avantprojecte, seguir tot el 
que diu en aquest cas l’article 63, aprovació inicial, informació pública, audiència, 
etcètera, i faríem el procediment correcte d’aprovació d’una ordenança. Si vol, li passo 
aquests articles, però és evident que això naixerà amb moltes dificultats, perquè algú a 
qui no li agradi ho té fàcil, ho té molt fàcil.

Sr. Alcalde.- Sí, Cati.

Sra. Palma.- Bé, començaré contestant el senyor Ros sobre la seva intervenció. Jo 
crec que és una ordenança... Bé, de fet, emparant-nos en el darrer comentari que ens 
feia, no se m’ha fet arribar cap informe que indiqui que aquesta ordenança té aquests 
defectes de forma, per tant, entenem que el procés que s’ha fet ha estat correcte. Tot 
és millorable, jo no discutiré que podíem haver fet l’ordenança amb més participació, 
més temps i amb altres elements que haguessin probablement fet arribar a un 
redactat similar al que ja tenim. La veritat és que des que em vaig posar al davant de 
la regidoria de Comerç i Promoció Econòmica, aquesta demanda per part dels tècnics, 
la demanda que tinguéssim una regulació més clara sobre com s’havien de col·locar els 
elements a les terrasses que estaven autoritzades, era una preocupació. I també és 
cert que per part de la ciutadania s’han fet arribar, almenys a mi personalment, i a 
altres regidors i tècnics de la casa, moltes queixes sobre alguns casos particulars que 
potser tampoc no és el lloc on els hem de tractar, però que molts veïns d’aquest 
municipi no veien bé.

Aquests casos particulars, als que no podem donar resposta, és precisament perquè no 
hi havia una ordenança, potser jo abans no he estat correcta en la meva exposició, no 
hi havia una ordenança explícita sobre com s’havien de col·locar els elements a les 
terrasses. Sí que és cert que s’estaven donant permisos per a les terrasses en base a 
l’Ordenança de convivència ciutadana, que també he anomenat en la meva primera 
intervenció.

Coses que preveia l’Ordenança de convivència ciutadana, i que poden millorar el 
control sobre les terrasses, i que comencem a aplicar aquesta setmana, era el tema del 
marcatge dels espais que ocupen les terrasses, que fins ara, com que no s’havia estat 
prou a sobre, i que a partir d’aquesta setmana els tècnics de la casa i la Policia hem 
definit un sistema, hem aplicat un dels articles de l’Ordenança de convivència 
ciutadana, que diu que els propietaris dels establiments que sol·liciten i tenen 
autoritzada la llicència per tenir la terrassa tenen l’obligació de marcar-la. Per tant, 
aquest seria un primer punt en el que intentem afavorir que sigui més accessible el 
control de les terrasses, i evidentment, aquesta ordenança, en el moment de la seva 
aplicació, les àrees d’aquest ajuntament o els tècnics a qui correspongui hauran de 
vetllar pel compliment dels articles de la mateixa.
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Em sembla que no em descuido res. No puc entrar en concret en temes de norma o de 
decrets als que vostè ha fet referència perquè els desconec i no tinc la informació ni 
tinc la formació jurídica com per poder-los... Sí, sí, els debatrem, però tampoc tinc jo 
la formació jurídica com per poder rebatre res del que em digui. Li repeteixo que no hi 
ha cap informe tècnic d’aquest ajuntament que ens digui que no hem fet el procés com 
tocava.

I al senyor Dani Martín, d’Iniciativa, sobre el tema de la participació ciutadana, li 
repeteixo el que ja li he dit a la primera intervenció i que també he dit al regidor 
senyor Ros: potser no s’ha fet un procés de participació, però sí que ha estat un 
redactat, una ordenança participativa, en la que he invertit moltes hores, molts tècnics 
i persones d’aquest ajuntament, i també els comerciants d’aquest municipi. 

Sobre el tema de les places que reservem perquè no hi hagi terrasses, he fet 
referència en la meva exposició a quina és la motivació. I m’he apuntat malament un 
tercer punt, senyor Dani Martín, no sé si em pot ajudar, posava alguna cosa així... Jo 
m’he apuntat “ocupació placeta”, però no sé exactament quina era la pregunta. No era 
una pregunta. Vale, pues entonces…

De totes maneres, també en algun dels articles l’ordenança preveu que tècnicament 
s’informarà dels espais que es poden ocupar a les places. És evident que les places són 
espais públics on hem de conviure tots els ciutadans, i que és lògic que hi hagi espais 
per a les persones que volen seure i passar una estona en una terrassa, i espais per a 
les persones que només volen passejar, seure en un banc o tenir una conversa a peu 
dret. Per tant, això també està contemplat en aquesta ordenança.

Crec que no em descuido res, no sé. Si hi ha alguna cosa...

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sí, senyor Ros?

Sr. Ros.- Sí. Bé, jo m’havia descuidat un parell de coses en la meva intervenció 
anterior, però aprofito també per destacar una frase que ha dit en la seva primera 
intervenció la regidora, i és que les terrasses són espais que dinamitzen la vida social 
de les persones. M’ha sembla una expressió molt encertada. Durant el nostre mandat 
vam fomentar molt la instal·lació de terrasses, i les vam fomentar fins i tot contra 
algun criteri tècnic d’algun tècnic de la casa per temes de seguretat viària, etcètera. 
Les terrasses donen vida als pobles, donen activitat econòmica, i realment pensem que 
són molt necessàries, molt interessants que hi siguin, i que estiguin regulades, que no 
tinguin un impacte paisatgístic negatiu ni que es produeixi un abús sobre la via 
pública, que és de tots i que és l’espai que hem de preservar.

Dit això, volia fer un parell de comentaris que m’he descuidat, ja que ho ha dit vostè. 
El marcatge està bé, però està bé en segons quins llocs. El marcatge sobre panots, no 
passa res, s’ha de veure amb quina pintura es marca. Però en zones que s’han 
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dignificat i que tenen altre tipus de paviments, s’hauria de vigilar el marcatge i s’hauria 
de vigilar que es clavin coses a terra. Això s’hauria de regular molt bé.

I després, la discrepància que no he dit abans és referent a les places. No sé si la plaça 
de la Vila existeix, no sé si al nomenclàtor es va afegir? Per tant, existeix. Jo entenc 
que com a plaça emblemàtica, com a lloc on hi ha ubicat l’ajuntament, no s’ubiquin 
terrasses, em sembla que és l’únic lloc que hauria de ser. Que aparegui la plaça de Can 
Torrents, que és una plaça molt desafortunada, que no té vida i que en aquest 
moment ha estat ja colonitzada pels skaters, jo crec que seria bo que aquesta plaça no 
fos a l’ordenança, i que tant de bo algú volgués posar una terrassa, cosa que ara és 
gairebé impracticable perquè no hi ha cap establiment al seu voltant. Per tant, 
difícilment aquesta plaça tindrà una activitat de terrassa.

Fins i tot l’ajuntament hauria de promocionar la concessió d’un espai en aquesta plaça 
perquè es muntés un “xiringuito”, algú que gestioni un “xiringuito” i l’ocupés. Se’ns va 
dir a la Comissió Informativa quan vaig traslladar aquest punt de vista que era una 
plaça que es reservava per a actes. Clar, són 3, 4, 6 actes a l’any. Calendaritzem-los, 
diguem “en aquestes dates la terrassa no pot estar muntada”, però la resta de l’any, 
que són 300 i escaig dies, li donaria vida, a aquesta plaça. Jo crec que seria bo que 
s’exclogués d’aquesta exclusió, valgui la redundància.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Són benvingudes sempre les aportacions. De fet, per això la 
regidora va convocar en el seu dia una reunió precisament en aquest sentit també, no 
només amb l’entitat de comerciants i els seus representants, sinó també amb els 
partits polítics i altres actors. Sabem que és veritat això que vostè ha comentat, que es 
van fer algunes terrasses inclús contra informes o contra...

Sr. Ros.- Contra informes no...

Sr. Alcalde.- Per això, per això dic, contra...

Sr. Ros.- Contra opinions potser sí, contra informes no.

Sr. Alcalde.- Exacte, contra l’opinió. El que passa és que la mateixa opinió podia ser 
vàlida per a algun altre indret, i no es va tenir present. Per tant, entenc que és cert.

De tota manera, aquí jo sí que li agrairia que em digui quin policia li ha dit que ells no 
estan preparats, perquè... Sí, sí, vostè ha dit que ells mateixos diuen que no estan 
preparats per fer-ho. Ho ha dit vostè en començar la seva intervenció. Per tant, 
necessitaríem saber qui creu que no està preparat. De tota manera, la Policia, i els 
seus representants a dia d’avui, com els caporals, que són els qui estan gestionant 
això, han estat presents a totes les meses de treball. 

Després, evidentment, com vostè ha comentat, sí que ho podem fer, però en el propi 
redactat del dictamen surten diferents “atès, atès, atès”, i n’hi ha un que diu: “Atès 
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que el procediment de l’aprovació d’ordenança...”, comença a dir els articles, i aquí 
posa, “a tenor d’aquests preceptes, una vegada format l’avantprojecte per a la 
comissió d’estudi, l’ordenança...” Per tant, nosaltres estem entenent que els tècnics 
que ens diuen com es funciona i com s’han fet les coses, aquest avantprojecte, i ja 
parlarem del que és un projecte –del que és un projecte– perquè a vegades un 
projecte sabem que depèn de per a quina cosa és d’un tipus o d’un altre, per tant, 
nosaltres demà, com vostè pot entendre, amb els tècnics seurem i en parlarem per 
veure si alguna d’aquestes coses no estigués ben feta, com vostè ens comentava. Per 
tant, com no pot ser d’una altra manera, agrair-l’hi, i si un cas això no fos així, veurem 
què hem de fer.

Per altra banda, com deia el senyor Dani Martín, d’Iniciativa, hi ha coses que 
probablement són millorables, altres en què potser hem volgut tenir un marge perquè 
inclús en alguna ocasió alguna de les persones et diu: “Escolta, és que si ens posem 
així, l’accessibilitat de molts dels locals del nostre poble no compleixen.” És més, 
alguns establiments que s’han fet els darrers anys tenen un esglaó per entrar al propi 
establiment, i per tant, potser sí que interiorment compleixen, però per entrar, per 
començar, ja no complirien i no se’ls ha fet fer en els darrers anys cap mena d’actuació 
sobre aquest tipus, no? I probablement també hauríem de parlar de totes les entrades 
a totes les cases i a tots els edificis que no compleixin normativa. 

Per tant, això és un fet, haurem de fer-ho de mica en mica i per tant, per això la 
voluntat aquesta de tenir aquest marge. De tota manera, entenent que en general, i a 
més així ho han expressat, veuen positiu aquesta opció de l’ordenança, encara que 
després entenguem que amb això entrem i obrim la caixa dels trons, i bé, és una cosa 
que realment sí que hem de regular perquè el que ens hem trobat en diferents 
ocasions és que quan hem demanat treure alguns objectes posats a la via pública, ens 
deien que l’Ordenança de convivència ciutadana no aclaria ni entrava específicament 
en aquests temes i, per tant, era una interpretació nostra a l’hora d’entendre si es 
podia fer retirar o no algunes coses. La voluntat és marcar-ho tot i, per tant, en base 
al que ja està marcat i està regulat, intentar que tothom complim. 

Per tant, a la gent potser és veritat que no els agradarà que els puguem dir que d’aquí 
a un temps no poden fer servir doncs taules de diferents marques de cervesa o de 
qualsevol altra beguda, i hagin d’estar amb dos o tres models, diguem-ne, o dues o 
tres opcions que es donen, ho entenem, no serà agradable, però és per evitar també 
aquest batibull de colors, i unes de plàstic, els altres metàl·lics, els altres de no sé què, 
els altres com més llampants puguem fer els para-sols perquè crida més l’atenció. Això 
també ho hem de començar a regular i entenem que aquesta ordenança és una 
manera de fer-ho. Segur que rebrem aportacions durant el període d’exposició pública, 
i de ben segur que si són interessants les estudiarem i farem el possible per poder-les 
entrar. La voluntat sí que és, després d’aquesta feina, començar a moure aquesta roda 
de les terrasses, i tenir això, clars uns criteris, on es poden posar i on no es poden 
posar, i en base a això ja fer.
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El lapsus de la utilització de la plaça de Can Torrents, és això, un lapsus, perquè al cap 
de l’any es fan moltes activitats a la plaça de Can Torrents, moltes més de 5, 6. De fet, 
només en els darrers dies, els que hi hem assistit hem anat a molts actes que s’han fet 
en aquestes places, i tant de bo que per molts anys els puguem seguir fent, perquè 
necessitem un espai així, on el jovent es pugui, com van fer els del Conglomerat de 
Joves, utilitzar-les, que els dels ibers també puguin fer la seva activitat, que puguem 
fer la Fira del Tastet, i així anirem fent. Que la petició d’un AMPA o de l’escola Bressol 
sigui fer la festa aquí, que nosaltres mateixos fem tots els actes de festa major, cada 
dia de festa major hi ha actes en aquesta plaça, que després el cor ens faci una fira 
també aquí. Tot això és vida i tot això és una realitat que ens omple aquesta plaça 
moltes vegades l’any. 

Per tant, també es va parlar, i el que es va veure és que tampoc seria una opció massa 
normal que quan hi ha un acte precisament anéssim a aquesta gent i els diguéssim: 
“Ara que tu veuràs que hi ha gent aquí, et fem retirar aquesta terrassa.” O: “Aquesta 
terrassa la pots tenir els dies que no hi ha gent, quan hi ha gent que l’hem de fer 
retirar.” Això encara era pitjor, es valorava com a pitjor en aquest sentit. També és 
veritat que aquí se’ns va comentar el fet de dir qui podrà fer la utilització aquesta de la 
terrassa, sense creuar per mals llocs o fer uns creuaments, diguem-ne, potser una 
miqueta temeraris del carrer Catalunya. Per tant, són coses que s’han anat treballant, i 
potser sí que és veritat, eh?, les parlem i veiem que hi ha d’haver un canvi, però sí que 
és veritat que la plaça de la Vila i la plaça Can Torrents es va valorar, precisament per 
aquests temes, que no era un lloc adient ni adequat. Una valoració com qualsevol 
altra, però basat sobre aquestes xerrades i aquests raonaments.

Per tant, entenent, i a la vista del que posa el dictamen ho passaríem a votació, i en 
tot cas, demà farem les consultes oportunes sobre aquest afer que vostè ens ha 
comentat. 

Doncs, passem a votació l’ordenança.

Votacions:

S’aprova per 11 vots a favor, manifestats pels regidors d’ERC (5), del PSC (5), del PP 
(1) i 5 abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU (3) i d’ICV-
EUIA (2).

Mocions

B.5- Moció La Roca del Vallès, municipi per a la independència, presentada pel 
grup municipal de CIU.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 18 de maig de 2017, amb el contingut següent: 
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ANTECEDENTS:

1.- Atès que en sessió plenària de 26 de gener de 2012 l’ajuntament de La Roca 
del Vallès va acordar pertànyer a l’AMI, Associació de Municipis per la 
Independència.

2.- Atès que en sessió plenària de 30 de juliol de 2015 es va assolir la majoria 
absoluta d’aquesta Corporació per tal que l’ajuntament de La Roca del Vallès 
pertanyi a l’AMI, Associació de Municipis per la Independència, amb plenitud de 
drets.

3.- Atès que la majoria de municipis adherits a l’AMI, Associació de Municipis 
per la Independència promouen la col·locació de rètols a les entrades del 
municipi on s’especifica clarament que es tracta de municipis per la 
Independència.

En base als antecedents exposats, el grup municipal de CiU de l’ajuntament de 
La Roca del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER: Col·locar rètols a totes les entrades d’accés rodat per carretera al 
municipi, (ja sigui d’àmbit local, comarcal, nacional o via segregada d’alta 
capacitat), on s’especifiqui clarament que el municipi de La Roca del Vallès es 
tracta d’un municipi per la Independència.

SEGON: Dotar el Pressupost municipal 2017 de la corresponent partida 
funcional específica per tal de poder col·locar aquests rètols en el més breu 
temps possible.

TERCER: Facultar al senyor Alcalde per tal que faci quantes gestions siguin 
oportunes davant els organismes afectats per tal de fer possible la col·locació 
d’aquests rètols en el més breu temps possible.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Les urgències les deixarem per al darrer punt. La moció següent és la 
moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió, municipi per la 
independència. Qui la comentarà? Molt bé, el regidor Ros té la paraula.

Sr. Ros.- Bé. Aquesta és una moció que com ja va passar en el darrer ple, i em reitero 
perquè m’he de reiterar, s’havia d’haver entrat en el ple del mes de març, perquè la 
vam entrar amb el temps suficient perquè anés en aquell ordre del dia. 
Lamentablement no va ser així, la tenim avui aquí, que era el següent ple ordinari, han 
passat dos mesos, i en tot cas, l’esperit de la moció és exactament el mateix, no ha 
variat. Sí que és cert que en aquest municipi anem tard, i fa molts mesos que anem 
tard.
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La moció bàsicament pretén, des que es va fer l’adhesió de ple dret a l’AMI, 
l’Associació de Municipis per la Independència, des que en aquest plenari hi ha majoria 
sobiranista, encara que no ho sembli, doncs, que es col·loquin a les entrades del 
municipi rètols que diguin que som municipi per la independència. Ha costat molt 
arribar fins aquí, va costar poder guanyar, adherir-nos a l’AMI però no de ple dret, no 
vam poder estar reconeguts de ple dret perquè no s’havia aprovat per majoria 
absoluta. El 26 de gener quan es va poder acordar ja, perdó, el 30 de juliol de 2015, 
quan es va assolir la majoria absoluta d’aquesta corporació, vam poder ser ja municipi 
de ple dret a l’AMI, i en aquest moment hauríem de fer el que han fet tots els 
municipis que pertanyen a l’AMI, que és col·locar aquests rètols a les entrades dels 
municipis.

En aquell moment era estratègic, fa dos mesos, entrar aquesta moció, perquè el segon 
acord diu “dotar el pressupost municipal 2017 de la corresponent partida funcional 
específica per tal de poder col·locar aquests rètols en el més breu temps possible”. 
Això en aquest moment hauria de tenir una consideració que en tot cas s’haurà de fer 
via modificació pressupostària. Evidentment, s’haurà de disposar d’aquest recurs per 
poder donar compliment a la moció, si la moció resulta aprovada. I el tercer acord és 
facultar el senyor alcalde perquè faci quantes gestions siguin oportunes davant els 
organismes afectats, si s’han de tramitar permisos al Departament de Carreteres de la 
Generalitat, amb la Diputació, amb el Ministerio de Fomento, per fer possible la 
col·locació de rètols en el més breu temps possible. 

Per tant, aquest és l’esperit de la moció, està molt clara i esperem que prosperi i que 
en poc temps es pugui veure l’acció d’aquesta moció.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? No? Perfecte. Doncs, no havent cap 
comentari, passarem a votació.

Aprovat per 8 vots favorables, 3 “no” i 5 abstencions. És que avui m’ho han posat 
difícil, eh? A sobre que ja en falta un... Perfecte. 

Votacions:

S’aprova per 8 vots a favor, manifestats pels regidors dels grup municipals d’ERC (5) i 
CIU (3), 5 abstencions manifestades pels regidors dels grups municipals del PSC i 3 
vots en contra, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ICV-EUIA (2) i del PP 
(1). 

B.6- Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum, presentada pel grup 
municipal de CIU.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 18 de maig de 2017, amb el contingut següent: 
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El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar 
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió 
executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc 
de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El 
manifest expressa el següent:

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat 
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat 
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és 
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin 
així.

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més 
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració 
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es 
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la 
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen 
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries 
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en 
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat 
amb l’Estat.

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat 
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible 
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trovar 
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per 
agreujar els existents.

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest 
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment 
democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i 
l’adopció final d’acords eficaços.

Per tot això :
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Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les 
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un 
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà 
de ser políticament vinculant i efectiu.

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles 
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà 
la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb 
l’Estat espanyol.

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemas 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les 
societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del 
poble que s’expressa amb el vot.

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. 
Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat 
de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

Aquest Ajuntament no va manifestar en cap acord llur adhesió al Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat 
de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de 
Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol fer palès el seu compromís 
amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte 
Nacional pel Referèndum.

VIst l’informe favorable de la Comissió Informativa, el grup municipals de CiU 
proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

ACORDS

Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL 
REFERÈNDUM.

Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM).
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Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passarem a la següent moció, que és l’estudi de l’adhesió al Pacte 
Nacional pel Referèndum. Aquí vull fer notar que el secretari municipal ens va fer un 
informe i ens va fer la consideració que, si li sembla, ens fa un resum, perquè així la 
gent del ple també...? També he de dir que això és una consideració que ens fa el 
secretari pel que marca la llei i diu... Entenguem sempre que el senyor secretari i els 
funcionaris mai parlen com a pròpies persones, no és una opinió del secretari 
personalment, sinó que es com a secretari i funcionari de la casa.

Sr. secretari.- Bé, bàsicament l’informe es va fer tenint present que la moció, gran 
part de la moció, és de consideracions polítiques, en la qual cosa no m’hi poso perquè 
no em correspon. Hi ha una cosa, que seria una part de la moció, que fa referència a 
donar suport a aquelles iniciatives o acords que sorgeixin de l’articulació d’aquest 
referèndum, llavors, l’informe fa referència a què el Pacte pel Referèndum té una 
cobertura que deriva d’un acord del Parlament de Catalunya, i d’aquest acord hi ha 
algunes parts que estan suspeses del Tribunal Constitucional. Per això es fa 
l’advertiment que segons quines accions de suport poden topar amb aquesta suspensió 
aprovada pel Tribunal Constitucional. Per això es fa aquest advertiment de legalitat, i 
concretament diu: “La moció presentada pot comportar la fonamentació per a la 
posterior execució o actuacions que siguin contràries a la legalitat vigent, en el sentit 
de la suspensió del Tribunal Constitucional, aplicable en tot allò que implica 
l’obligatorietat per l’ajuntament d’efectuar actes, gestions o execucions per a la 
convocatòria i celebració del referèndum, d’acord amb la nul·litat declarada pel 
Tribunal Constitucional.” I per últim, el que evidentment diu és que tot això que 
s’expressa en aquest informe es realitza a efectes d’informació i adequació de la moció 
presentada a la legalitat vigent aplicable de les possibles conseqüències que podria 
tenir una actuació no adequada a dita legalitat. El que no es objecte d’aquest informe 
són les reivindicacions polítiques, entenent que és il·legítim discrepar de l’ordenament 
jurídic vigent, però que no correspon a un informe del secretari municipal efectuar 
valoracions jurídiques.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor secretari. Bé, la voluntat aquesta era perquè som tots 
plenament conscients del que això comporta. Em sembla que tots els que votarem, 
cadascú el seu, els que votarem favorablement sabem que això pot comportar-nos uns 
problemes a nivell personal, ja no a nivell polític, sinó a nivell del que la Delegación del 
Gobierno ha fet a diferents indrets i tal, siguis de govern, siguis d’oposició, només pel 
fet que prendre partit en aquest tipus de... Per tant, agraint l’avís que ens fa el 
secretari, perquè la seva obligació és avisar-nos que si fem alguna cosa d’aquestes 
després no puguem dir que no n’érem conscients, l’hi agraïm, i llavors, passaríem a fer 
el debat de la moció. Senyor Ros, té la paraula.

Sr. Ros.- Sí. Bé, el debat, no m’allargaré, és molt senzill, ho diu el títol, és l’adhesió al 
Pacte Nacional pel Referèndum. En tot cas, sense llegir el manifest sencer, per no 
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allargar-me, sí que destacaria, per exemple, un paràgraf que diu: “Instem els governs 
de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i 
a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un referèndum reconegut per la comunitat 
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.” I en tot 
cas, un altre paràgraf que diu: “Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti 
cridat a participar-hi, i per a això és necessari un debat escrupolosament democràtic, 
plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a 
Catalunya.” 

Anem tard també amb aquesta moció, però en tot cas aquesta està molt més de 
rabiosa actualitat, si tenim en compte la carta que va adreçar la setmana passada, 
crec, o potser aquesta mateixa setmana, el president Puigdemont, el president de la 
Generalitat de Catalunya, al president del Govern de l’Estat espanyol. Per tant, 
estaríem en la sintonia del moment, i estaríem avançant en el procés, que és el que 
crec que en aquest moment ha de fer també l’Ajuntament de la Roca del Vallés.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció? No? Doncs, jo sí, jo la faré també. 
Nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, sempre, des de fa molts anys, quan 
vam començar a militar en el partit en què militem uns quants i al que representem 
uns altres tants, desitjàvem que pogués arribar aquest dia, aquest que ha d’arribar, 
aquest que ha de venir. Per tant, estem plenament d’acord amb aquesta situació.

Evidentment, això era una de les coses que s’havien parlat sempre i, a més, nosaltres 
ho vam dir, qualsevol cosa que arribés a nivell nacional sempre la votaríem a favor, 
com no pot ser d’una altra manera, i seguint el compromís que nosaltres vam prendre. 
Som un ajuntament nacionalista, en aquest cas per la suma de dos partits, i nosaltres 
ho hem demostrat i ho tenim molt clar. El dia que ens van començar a parlar de 
possibles inhabilitacions i possibles problemes els nostres representants al Parlament, 
es va crear l’Assemblea d’Electes de Catalunya, a la qual jo tinc la sort i l’orgull de 
participar. Els representants d’Esquerra ho vam fer els primers dies, i sempre estarem 
al costat d’això. Això serà el dia que ens hagin de cridar per ocupar alguna cosa que 
l’Estat espanyol ens hagi anul·lat com a polítics. Per tant, estem plenament d’acord 
amb aquesta moció, en el sentit que vostè ho deia. 

Aquesta setmana el president Puigdemont ha fet aquesta darrera petició. No sé si serà 
la darrera, és la darrera fins ara. Hem de seguir insistint perquè el que volem nosaltres 
és un referèndum acordat i pactat, i tant de bo, doncs, altres companys de viatge s’hi 
afegeixin. Mentre no és així, doncs, nosaltres estem aquí per al que calgui i, per tant, 
farem, com no pot ser d’una altra manera, un vot afirmatiu, sabent que això ens 
comportarà problemes o no ens els comportarà, això no depèn ni de vostès ni de 
nosaltres ni dels nostres companys regidors, depèn d’uns tercers, i si ho fem sabem el 
que fem. Endavant. 

I si ningú té res més a dir, doncs, passaríem a votació.
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Votacions:

S’aprova per 10 vots a favor, manifestats els regidors dels grups municipals d’ERC (5), 
de CIU (3) i d’ICV-EUIA (2), 5 abstencions, manifestades pels regidors del grup 
municipal del PSC (5) i 1 vot en contra, manifestat pels regidor del grup municipal del 
PP.

B.7- Moció de municipalització del servei de neteja viària, presentada pel grup 
municipal de CIU.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 18 de maig de 2017, amb el contingut següent: 

ANTECEDENTS:

1.- Atès que el Pressupost 2015, prorrogat a 2016 i a 2017 contempla la partida 
06-163-22700, per a la neteja viària, per un import de 296.708,29 €.

2.- Atès que el Contracte externalitzat del Servei de Neteja Viària de gestió 
indirecta sota la modalitat de concessió del servei va caducar en data 3 de març 
de 2015, i fins i tot havia caducat en la seva pròrroga, en data 2 de març de 
2016, la qual cosa era objecte d’informes de reparament per part de la 
intervenció municipal sobre cadascuna de les factures que cal abonar 
mensualment.

3.- Atès que l’actual adjudicatària, l’empresa Urbaser, del grup ACS del conegut 
empresari Florentino Pérez, disposa actualment de 5 operaris de categoria peó, 
i el 50% d’un capatàs compartit amb Canovelles, i de petita maquinària 
(bufadors) i 2 petits vehicles.

4.- Atès que amb l’actual dotació de personal i maquinària l’empresa Urbaser 
està obtenint uns beneficis de 125.000 € nets anuals només en el municipi de 
La Roca.

5.- Atès que d’acord amb l’estudi que s’adjunta, elaborat des del Grup Municipal 
de CiU sobre les dades facilitades pels serveis tècnics municipals, és possible 
amb la mateixa dotació Pressupostària disposar d’un encarregat o capatàs al 
100%, 5 peons i un oficial conductor, en plantilla, i adquirir una màquina 
escombradora en Propietat mitjançant compra agregada a través de les ofertes 
de l’Associació Catalana de Municipis.

6.- Atès que d’acord amb aquest estudi es pot millorar molt la qualitat en el 
servei de neteja viària, aplicant el concepte d’eficiència en la despesa del diner 
públic municipal que és de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes, i que és 
obligació de tot servidor públic vetllar pel seu bon ús i per la seva millor 
destinació.
En base als antecedents exposats, el grup municipal de CiU de l’ajuntament de 
La Roca del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:

PRIMER: Rescatar el Servei de Neteja Viària remunicipalitzant-el pel sistema 
de gestió directa.

SEGON: Dotar la plantilla municipal de personal de les places necessàries per 
cobrir la subrogació del personal de l’empresa Urbaser, i dels dos operaris més 
que cal incorporar.

TERCER: Adoptar les mesures necessàries per fer front a la gestió d’aquest 
servei de manera directe.

QUART: Adoptar les mesures adequades per fer front a l’adhesió a la compra 
agregada d'una màquina escombradora a través de l’Associació Catalana de 
Municipis.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Tenim la moció de remunicipalització del servei de neteja viària, 
presentada pel Grup de Convergència. 

Sr. Álvarez.- Sí. Tal com vam dir a la Comissió Informativa, res, una petita 
presentació de cinc diapositives. Si em puc canviar? És que m’aniria bé per a 
l’explicació. 

(Els regidors parlen entre ells.)

Sr. Alcalde.- Segur que aquesta cadira també està calenta. Molt bé, doncs... 

El Sr. Álvarez exposa el següent powerpoint:
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Sr. Álvarez.- Molt bé, gràcies. Només cinc diapositives per explicar una proposta que 
fa molt temps que hem anat comentant amb els diferents grups quan estàvem al 
govern amb els excompanys de govern, i una vegada vam deixar el govern, amb la 
resta de companys de l’oposició. És sobre la situació actual, per actuar vull dir d’ara 
però també de fa uns quants anys, del contracte de neteja viària, informació a nivell 
econòmic del que creiem que està passant, d’allò que hem detectat, de números que 
hem fet tenint en compte converses que hem tingut amb diferent gent a nivell de 
saber els sous dels diferents operaris, i també d’informació que hem obtingut del propi 
ajuntament, concretament del tècnic que portava, que encara porta, crec recordar, 
aquest contracte a la casa.

Amb el pressupost del 2015, que es quan es va fer aquesta presentació, només fa un 
mes d’això, teníem una partida específica per a neteja viària, per un import de 
296.000 euros en números rodons. Aquest import va destinat íntegrament a l’empresa 
que fa la gestió de la neteja viària. Aquesta empresa, que és qui va guanyar el 
contracte en el seu moment, bàsicament disposa de personal, no té maquinària 
pesada, no disposa d’escombradora, per exemple, i la maquinària de la que disposa és 
petita, són bufadors i poca cosa més. A part d’aquesta maquinària, que funciona o bé 
amb benzina o elèctrica, tenen, crec recordar, dues furgonetes que es van incorporar, 
no noves sinó aprofitades d’un altre contracte que tenia aquesta empresa, i crec 
recordar un petit camionet o una petita furgoneta que no arriba ben bé a ser una 
furgoneta, el que entenem tots com una cosa més petita, amb un petit remolc al 
darrere.

El personal que dona servei a la neteja viària està format per cinc peons. El contracte 
diu que l’empresa ha de posar a disposició de l’ajuntament mig supervisor, i aquest 
personal, en el mes de vacances, agafa les vacances i només s’incorporen, o només 
tapem aquestes faltes dels cinc operaris de vacances amb quatre persones. Per tant, 
no estem cobrint tot el personal en el mes de vacances. 

Es va fer una primera valoració del que suposava el cost de personal d’aquesta feina. 
Es va suposar que els cinc peons costaven uns 119.000 euros, tenint en compte el 
desglossament que tenim aquí baix, d’un salari brut mensual de 1.250 euros, amb una 
seguretat social calculada al màxim del 33 per cent, a 12 mesos. Això donava un 
subtotal de salaris, teníem tres pagues extres, i les sumem al subtotal anual dels 
salaris, i a més a més, tenien un concepte de gratificacions, ben bé no sabem per què 
però ho vam descobrir quan ens va informar el tècnic de la casa, d’uns 200 euros 
anuals. Això donava que el peó té un sou brut anual d’uns 23.900 euros. Això són 
números que hem calculat sobre la informació de què disposàvem.

Creiem que el supervisor té el mateix sou d’un peó incrementat en un 10 per cent. Per 
tant, el sou del peó s’incrementa amb aquest 10 per cent, i amb el brut anual el sou 
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del supervisor aniria, amb aquell càlcul inicial, a uns 29.800 euros bruts. I després, les 
vacances les teníem aquí, en aquest càlcul que teníem aquí baix. 

En definitiva, el cost diguem-ne que bàsicament és cost de personal, perquè no hi ha 
cost de maquinària pesada. Si calculem la suma d’aquest cost de personal, doncs, això 
ens dóna, ens donava inicialment un import de 142.000 euros, que si el restem del 
total que estem pagant anualment a l’empresa, els 296.000 que tenim en partida, 
resulta que vèiem nosaltres que tenim una diferència, o un possible estalvi en aquest 
contracte, de 154.000 euros. Inicialment això és escandalós, i ens va fer posar-nos a 
treballar en la línia de saber ben bé si estàvem fent les coses com crèiem que les 
estàvem fent, que era correctament, o si teníem alguna cosa més a tenir en compte, 
no?

Llavors, a partir d’aquí, nosaltres, tenint en compte aquesta despesa de personal i 
aquest estalvi teòric, el que fèiem era, amb aquest estalvi que tenim, anem a mirar 
què podríem fer. Què podríem fer que no estem fent actualment. I fèiem una proposta, 
d’acord? Aquesta proposta era incorporar una escombradora al servei, tenim aquí un 
import d’amortització anual, seria compra d’una escombradora, l’ajuntament compraria 
aquesta màquina a través d’una compra, d’un procés de compra agregada que fa 
l’ACM. L’Associació Catalana de Municipis ha vist que les administracions, els 
ajuntaments bàsicament, doncs, tenim necessitats de serveis i ha vist també que si a 
través d’aquesta associació, de l’ACM, els ajuntaments ens unim, podríem tenir preus 
més bons que si anem cadascú pel nostre compte. 

I una de les coses que va decidir, en el seu moment, va ser adquirir compres 
d’escombradores, perquè era una de les màquines de les que majoritàriament els 
ajuntaments tenien necessitat. També s’ha fet amb compra d’energia elèctrica, amb 
gas i amb altres serveis. Per tant, la màquina que proposem comprar és una màquina 
que adquiriríem a través de l’ACM, i que tenia una amortització anual, havien calculat, 
de 27.000 euros.

A més, si tenim una màquina, necessitem un operari maquinista que porti aquesta 
màquina. Llavors, afegíem un operari més, per tant, un treballador més als que ja 
teníem. A aquest operari maquinista li posem el preu del peó més el 10 per cent que 
comentava abans, val? Serien 26.000 euros bruts a l’any. 

A més, veiem que aquest servei, com d’altres de l’ajuntament, estan orfes de control. 
L’ajuntament fa coses, fa moltes coses, però després no tenim mitjans materials 
moltes vegades, i d’altres vegades passen altres coses, per controlar aquests serveis. 
Per tant, el que ens interessava era que si tenim cinc peons, però a més a més afegim 
un maquinista, el que volíem fer és que aquestes persones treballessin, i que hi 
hagués algú a sobre que controlés que la feina que han de fer la fan realment. 
Actualment aquesta feina en teoria l’està fent algú de l’empresa que ve mitja jornada. 
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Nosaltres proposàvem que aquesta persona fos de l’ajuntament i, per tant, el que 
proposem és contractar un encarregat, la figura que abans ha sortit en aquestes 
negociacions amb el comitè unitari es finançaria amb el cost d’estalvi, es podria 
finançar amb l’estalvi d’aquest servei. Es va mirar el sou brut d’un encarregat, es va 
equiparar al sou d’una persona que va estar treballant a l’ajuntament fins fa uns 
quants anys, no dic el nom perquè potser no toca, i es va posar aquí que aquesta 
persona, aquest encarregat, el sou que tindria anual seria de 41.000 euros, que seria 
l’equivalent a un sou d’un C-2, amb 42,5 hores setmanals, sense antiguitat, i aquí 
teníem el càlcul que fèiem, 31.000 euros més 10.000 euros de seguretat social, per 
tant, els 41.000 euros seria l’encarregat, el cost total empresa d’aquest encarregat.

Passaríem a tenir un servei de cinc peons a cinc peons, un maquinista i un encarregat, 
que, a més a més, podia fer feines de supervisió d’aquest servei, però que podia fer 
feines de supervisor d’altres serveis, d’aquests serveis que diem, que l’ajuntament fa 
però que després no acabem de controlar. 

Afegíem també dos vehicles, dos vehicles de compra. Tenim dues furgonetes de 
segona mà de l’empresa, i el que proposem és: comprem dues furgonetes noves i 
calculem que aquest import són uns 7.000 euros d’adquisició. Això seria preu anual 
d’amortització més manteniment, amb aquests 14.000 euros, eh?

Si tenim un encarregat, del qual hem posat aquí el sou, els 41.000 euros, ens podem 
estalviar els 14.000 euros que en teoria ens cobra l’empresa que actualment ens està 
donant el servei, per tant, restaríem els 14.912 que li estem pagant a l’empresa 
actualment per un servei que, tot s’ha de dir, no fan. Sabem que no el fan, i que 
l’estem pagant. 

A més a més, afegim una cosa que creiem que és necessària, i és el lloguer d’una nau. 
Necessitarem un magatzem per posar les furgonetes, per posar l’escombradora, per 
posar aquell material que aquest servei necessiti. Hem calculat que el cost de la nau 
serien uns 20.000 euros anuals. Hem calculat a l’alça que el combustible dels vehicles 
seria de 10.000 euros. Hem de tenir en compte que quan es va fer aquesta proposta, 
l’ajuntament no gastava 10.000 euros entre tots els vehicles de la Policia i de la 
brigada, d’acord? O sigui que l’import de combustible és superior al que ens estem 
gastant actualment en els vehicles, per tant, està sobredimensionat. 

Calculem 8.000 euros en hores extres de festiu, això és informació que hem obtingut 
del tècnic de l’ajuntament, i tenim també una partida de 6.000 euros per a 
equipament, vestuari, material, etcètera, del personal. També és informació que hem 
obtingut del tècnic. 

Això vol dir que sobre un cost hipotètic inicial de 142.000 euros –això era una 
estimació inicial– i sumant totes les coses que estem posant aquí, ens anàvem a 
280.000 euros, per tant, encara teníem 16.000 euros d’estalvi. Hem de dir que 
aquesta proposta... O sigui, fins ara hem volgut posar els primers números que 
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teníem, però que ens feien sospitar que amb l’import actual podíem donar més servei 
amb més maquinària, i per un import inferior al que estàvem pagant fins ara, fins 
aquell moment, i actualment també.

Una vegada això es presenta a l’ajuntament, es presenta als diferents companys de 
l’equip de govern, el tècnic del contracte fa els seus números i ens presenta uns 
números que són diferents. El tècnic quadra l’import que estàvem pagant fins aquell 
moment, o sigui, el que fa és que agafa 296.000 euros que estàvem pagant per 
contracte, tira enrere i fa els càlculs i ens diu –i quadra, eh?– que el que estem pagant 
és el que s’ha de pagar. Ho fa malament perquè en l’Excel que ens passa fins i tot hi 
ha errors, però a més a més ho fa malament perquè no té en compte ni el benefici 
industrial ni les despeses generals que s’han de tenir en compte en tot contracte. O 
sigui, amb l’afany i les ganes de quedar bé i de veure que ho estem fent correctament 
i que no s’ha de fer res diferent al que ja estem fent, pel motiu que sigui, doncs, ens 
quadra a l’euro, al cèntim, els 296.000 euros, que era la partida que teníem. 

Però el que sí és cert és que amb aquesta informació que ens aporta aquest tècnic, 
afinem una mica més els números que nosaltres teníem i que eren càlculs que havíem 
fet sense informació que el tècnic no ens havia donat fins aquell moment, no? Bé, 
aquesta seria, per no allargar-me, aquests 227.000 euros serien el sou que ens diu el 
tècnic, amb el supervisor, amb les vacances, amb l’antiguitat, amb els beneficis 
socials, amb el vestuari, amb un plus de conveni que ens diu també, amb un 
absentisme del 18,02 %, que és una barbaritat –que és una barbaritat– i que és un 
import que l’empresa..., per això és contracten aquestes coses i per això 
s’externalitzen els serveis. Tu poses a algú, li encarregues a algú que faci una feina 
perquè aquest algú se suposa que té els mecanismes i té l’estructura per cobrir allò 
que tu, com a ajuntament, no podries. Per tant, i això no m’ho estic inventant jo, això 
ens ho ha explicat la Diputació, aquestes coses haurien de formar part del cost –del 
cost– de l’empresa. Però no. Els hauria de posar l’empresa en la seva explotació, com 
una despesa. Això és un problema de l’empresa, no és un problema que ens hauria de 
traslladar a nosaltres. Nosaltres externalitzem un servei i ho fem per un import 
determinat. El cas és que el tècnic ens diu que tenim 19.349 euros d’absentisme, que 
és el 18 per cent del contracte. És una barbaritat. 

Estem posant aquí furgonetes també, estem posant –perdó, no es veu el cursor– 
furgonetes, combustible de furgonetes, manteniment de furgonetes. Resulta que el 
manteniment de les furgonetes, segons el propi tècnic, són 13.500 euros, és molt més 
que el cost d’amortització d’una furgoneta, i és molt més d’allò que ens gastem en 
combustible. O sigui, amb aquest cost de manteniment de furgonetes podem comprar 
dues furgonetes anualment. Amb l’import del manteniment de les furgonetes, podem 
comprar dues furgonetes cada any. Són números, com dic, del tècnic, que ens els va 
facilitar en aquell moment. Tenim una assegurança de les furgonetes, tenim un lloguer 
de la nau, en números del tècnic, de 18.592 euros. Tenim hores extres festives 
d’11.000 euros. I tenim eines i “fungents”, 4.900 euros, que se sumarien a aquests 
227.000 euros.
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Si agafem aquests números, que són els números del tècnic, i sobre aquests números 
sumem el 10 % de despeses generals i el 6 % de benefici industrial, tindria un import 
aquí, això ens dona 264.000 euros. Per tant, estem per sota encara, després de totes 
les barbaritats que hem vist, encara estaríem per sota de l’import que estem pagant 
de 296.000 a l’any. Tindríem un estalvi anual de 32.000 euros, amb els números del 
tècnic –amb els números del tècnic. 32.000 euros anuals per un contracte de quatre 
anys més dos de pròrroga, per tant, sis, són 192.000 euros que ens podem estalviar al 
llarg d’aquest contracte, ja dic, amb els números del tècnic, que com he comentat, 
qüestiono alguna de les partides, no totes, però algunes les puc qüestionar perquè ja 
dic que podríem comprar furgonetes cada any, no?

Per tant, inclús amb els números del tècnic, veiem que tenim un estalvi important que 
no s’ha justificat, que jo, com a regidor d’Hisenda, en el seu moment sempre he 
demanat i a mi ningú m’ha donat, no he sigut capaç que em donessin aquesta 
informació que jo, com a regidor d’Hisenda, ja vaig demanar l’any 2012, què suposaria 
per a l’ajuntament el rescat d’aquest contracte. Hi ha un informe fet per la jurista de 
contractació l’any 2012, en el que deia quines passes s’haurien de seguir per rescatar 
aquest contracte, però després no ens deien quin seria el cost d’aquest rescat, i no 
vam tenir la informació per tirar endavant aquella proposta. 

Això no és de l’any 2017, que és aquest any, això no és de l’any 2016, que era l’any 
passat. No és de l’any 2015, no és un calentón, això ja fa temps que està sobre la 
taula, i amb això hem de fer alguna cosa. I si més no, algú ens ha d’explicar en què 
ens hem equivocat, quins números no són correctes, i algú ens ha de dir que el que 
estem pagant és el que s’ha de pagar. I algú ho hauria de fer. I si algú ho fa i ens ho 
demostra, nosaltres estarem satisfets i no demanarem res més. Fins ara, aquesta 
explicació no l’hem tinguda, i per tant, posem sobre la taula el que veiem i el que 
creiem que s’ha de fer. 

Els números del tècnic amb els números orientatius nostres, doncs, veiem que el cost 
dels salaris serien 169.000 euros. Veiem que si dividim aquests 169.000 euros entre el 
total de treballadors, ens dona un cost de treballador 27.393 euros, cost brut d’un peó. 
Ja els agradaria cobrar això. Si cobressin això –si cobressin això– exagerat o no, seria 
correcte i estaria justificat, però no estan cobrant aquest import, no estan cobrant 
27.393. Per tant, veiem que surt un cost exagerat, i a més, veiem que el cost 
treballador és superior al cost anual del supervisor. Tenim cinc supervisors que estan 
fent de peó. I aquests són els números. Algú ens ha d’explicar també aquesta realitat, 
forma part de tot el procés. 

Aquestes són propostes. Vistos els números i vist el que tenim en partida, vistos els 
costos que pot representar afegir un maquinista, afegir un encarregat, afegir una 
escombradora, afegir dues furgonetes, tenint en compte el sou real dels treballadors, 
tenint en compte els seus beneficis socials, tenint en compte tot el que hem de tenir en 
compte, posem tres escenaris, podríem tenir més, i els comparem amb el total de la 
partida que teníem l’any 2015, que eren 296.000 euros. En un primer escenari, que 
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seria aquest d’aquí, tenim un sobrecost, hauríem d’incrementar la partida en 32.000 
euros. Per tant, la partida no seria de 296.000 euros, sinó que seria de 328.000 euros. 
Incrementant la partida en 32.000 euros, tindríem una escombradora de preu de 
compra de 227.000 euros, un “maquinón” –un “maquinón”– el combustible de 
l’escombradora, el manteniment de l’escombradora, 13.000 i 10.000 euros, 
l’assegurança de l’escombradora, l’operari i maquinista, l’encarregat, dues furgonetes, 
el combustible de les furgonetes, el manteniment de les furgonetes –de 13.000 euros, 
una barbaritat, però continuem posant els 13.000 euros– l’assegurança de les 
furgonetes, un lloguer d’una nau, unes hores extres de festius que hauríem de mirar si 
han de sortir d’aquí perquè, de fet, aquesta empresa ens està facturant serveis 
extraordinaris per una altra banda, i el que fem és aquest absentisme brutal del 18 per 
cent el traiem perquè estem posant més personal al servei. 

I això ens dona que posant 32.000 euros més, podríem tenir tot això. L’ajuntament, 
amb 32.000 euros més, i tenint en compte tot el que ens ha dit el tècnic, totes 
aquestes barbaritats en manteniment de furgonetes i tot això, amb 32.000 euros més 
sortim i donem un servei molt millor del que estem donant actualment. 

Hi ha tres escenaris més, que passen per comprar màquines més petites, o que passen 
per tenir en compte que el combustible ja no és el que el tècnic ens diu sinó allò que 
lògicament hauria de ser o podria ser. Un segon escenari en què tindríem un estalvi, 
en la partida actual, de 1.200 euros. Un tercer escenari, en què tindríem un sobrecost 
de 1.900 euros. I un escenari últim, en què tindríem un estalvi de 25.000 euros. En 
tots els escenaris tenim els mateixos treballadors que tenim ara, més el maquinista, 
més l’encarregat, que no només hauria de fer d’encarregat i supervisor d’aquest 
contracte sinó que podria fer d’encarregat i supervisor d’altres contractes. Dues 
furgonetes noves que, com hem dit, pel manteniment podríem comprar-les cada any, 
dues, dues, dues, durant el període de permanència d’aquest contracte, i amb uns 
números que són pràcticament iguals.

Què demanem? Que algú ens digui que això no és veritat. Ja ho hem dit, l’última 
vegada va ser a la Comissió Informativa i em vaig adreçar al regidor d’Hisenda, i li vaig 
dir: “Espero que ens pugueu dir que estem equivocats, que això no és veritat i que per 
tant, arreglem el que acaben de fer.” Nosaltres, si ens ho expliqueu i si ens convenceu, 
nosaltres no tenim res a dir, eh? Creiem que la diferència és important com perquè... 
Bé, creiem que pot costar, però en tot cas, esperarem a què ara ens ho expliqueu.

Si al final l’ajuntament pot donar millor servei, pot tenir maquinària pròpia i tot això 
per un cost similar al que tenim, el que proposem, i ja perdem temps perquè portem 
anys pagant això, i mesos extra, i tenim l’obligació de solucionar-ho, el que proposem 
és que això ho porti directament l’ajuntament. Si això ho fa directament l’ajuntament, 
aquests números poden ser els que estan aquí.

Arran de la proposta que va quedar sobre la taula el ple anterior, perquè no es va 
acceptar la urgència, i de la possibilitat de demanar un informe al secretari, l’altre dia a 
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la Comissió Informativa, el nostre grup municipal li va traslladar una petició al 
secretari, de si ens podria fer un informe jurídic respecte a allò que estàvem demanant 
com a grup, que bàsicament el que demanem és que vist el que els he dit i els he 
traslladat al ple, és que aquest contracte es faci d’una altra manera. I aquesta manera 
quina ha de ser? Doncs, que es faci directament per l’ajuntament. L’ajuntament hauria 
de portar aquest servei, i aquesta és la nostra proposta. I li demanàvem al senyor 
secretari si ens podia fer el seu informe jurídic respecte a què veia ell. Tot i que 
nosaltres enteníem que com a grup podíem demanar l’informe, el secretari ha fet 
esment en el seu informe, cosa que li agraïm, perquè pràcticament va ser un 
atracament, en molt poc temps l’ha hagut de fer i li agraïm que l’hagi fet, és un 
informe molt complet, l’hem pogut llegir, i és exhaustiu, explica moltes coses. 

Arribem a la conclusió que, bé, fa una diferència entre contracte de gestió i contracte 
de servei, que la diferència és important. El contracte de servei, que és el que ens 
trobem nosaltres, té unes maneres de gestionar-se diferents al contracte de gestió de 
serveis. Aparentment és igual però en realitat no ho és, la llei diu que s’han de tractar 
de manera diferent. Diu que l’ajuntament directament, hem entès, no podria fer-ho, a 
no ser que fes o que creés alguna entitat, algun consorci. No sé, és el que hem entès 
nosaltres, no?

Nosaltres creiem que el que hem de fer en tot cas és que hem de tenir un 
posicionament polític. Si això és veritat ens hem d’estalviar diners, per tant, hem de 
donar més servei i millor per menys diners, o pels mateixos diners. Aquesta és la 
proposta que diem. I després, hem de trobar la manera que jurídicament això tingui 
l’encaix al procediment administratiu i al contracte, com s’hagi de fer.

Cada mes que passa perdem diners. Si això és veritat, cada mes que passa perdem 
diners, i ja portem molts mesos. Com a Administració, tenim l’obligació de ser 
diligents, i això és una cosa que diu el senyor secretari, perquè és cert que el contracte 
està vençut, que es va prorrogar durant un any, i que aquesta pròrroga ja va acabar i 
que després del que hem aprovat per aquest plenari és que la mateixa empresa 
continuï donant el servei, però ens està donant el servei al mateix preu. Per tant, si 
això és cert, cada mes que passa estem perdent diners, i hem de fer alguna cosa. 

Què demanem? Dèiem en un primer acord “rescatar el servei de neteja viària 
remunicipalitzant-lo pel sistema de gestió directa”. Això haurem de mirar si 
jurídicament és o no és possible, però és el primer punt que demanàvem. 

Segon, dotar la plantilla municipal de personal de les places necessàries per cobrir la 
subrogació del personal de l’empresa URBASER. Nosaltres volem, no estem dient amb 
això que el personal actual d’URBASER vagi al carrer, sinó que el que diem és subrogar 
el personal, tinguem o no tinguem l’obligació de fer-ho –tinguem o no tinguem 
l’obligació de fer-ho. Creiem que seria just fer-ho així, i a més a més, contractar les 
dues persones noves, aquest maquinista i aquest encarregat, per complementar 
aquest servei i per donar millor servei.
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El punt número 3 seria adoptar les mesures necessàries per fer front a la gestió 
d’aquest servei de manera directa, o d’aquella manera que creiem convenient, però 
tenint en compte el que s’està dient.

I el punt número quart seria –crec que és l’últim..., sí– adoptar les mesures adequades 
per fer front a l’adhesió a la compra agregada d’una màquina escombradora a través 
de l’Associació Catalana de Municipis. Aquesta compra agregada seria la que ens 
permetria comprar aquesta màquina escombradora, que podríem finançar amb inversió 
directa de l’ajuntament, amb romanent, per exemple, si fos possible, o amb alguna 
partida específica amb el pressupost, això es podria pactar. I segons com, si la 
màquina no és la gran i són màquines més petites, havíem fet càlculs i podrien 
comprar una màquina petita cada dos anys. La diferència és molt gran, i per tant, val 
la pena que ens ho mirem, que ens ho mirem amb “carinyo”, i que algú ens digui si 
això és veritat o no és veritat. 

I aquesta és la presentació. Li trec el pendrive? No el necessitarà? El deixo, i després el 
trauré, en tot cas. Gràcies.

Un últim comentari. Agrair al senyor Fernández l’amabilitat de deixar-me el lloc. 
Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sí, algun comentari respecte a la... Val, doncs, si vol respondre, 
té la paraula el regidor d’Hisenda, el senyor Carles Fernández. 

El senyor Fernández exposa el powerpoint:
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Sr. Fernández.- A veure, jo he intentat fer un esforç de recollir informació per 
contrastar la informació que vostès han facilitat. Ens van passar ja fa temps aquestes 
tres presentacions, i jo he intentat fer un esforç de recollir informació i incorporar tot 
un seguit d’elements per veure on anàvem a parar.

En tot cas, esmentar-li que durant la presentació, jo crec que –suposo que és un 
lapsus– ha tingut un cert lapsus, perquè hi havia moments que parlava de sou brut, 
quan del que parlava era de cost salarial. Al començament, quan parlava, estava 
parlant de sou brut, quan el concepte és cost salarial, que és la suma del salari mínim 
brut, les pagues més el cost d’empresa de seguretat social. Però vaja, en tot cas, 
aquesta qüestió.

Després, evidentment, no es disposa de màquina escombradora perquè el contracte 
que es va fer el 2011 no preveia que hi hagués màquina escombradora, crec recordar. 
I en tot cas, vostè ho ha dit, i vostè en tot cas aquí ha fet palesa la seva incapacitat 
durant uns anys de resoldre aquest tema, vostès sabran el perquè. En un moment era 
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que tenien una majoria suficient per poder resoldre aquest tema, vostè ho ha 
manifestat. Per tant, vostès sabran els intringulis interns de per què no podien... Jo no 
ho sé, perquè no estava dintre, però vostè ha manifestat que d’això es va donar 
compte des d’un inici, o poc després de signar aquest contracte i veure aquestes 
diferències. En tot cas, constato algunes afirmacions que vostè ha fet.

Anem a veure. Jo he anat recollint la informació, i a mi la informació que se m’ha 
facilitat és la següent, i que jo recullo aquí, i que en tot cas després veurem quin serà 
el futur d’aquest servei. L’informe del secretari, que també l’hem llegit, ja ens parla 
que remunicipalitzar directament i una gestió directa sembla que no és possible. 
Sembla, pel que diu l’informe. Per tant, si hi ha el secretari municipal, que ens fa un 
informe, el senyor Manel Álvarez ho ha manifestat així, doncs, bé, haurem d’entrar... 
Ha estat un informe evidentment amb poc temps i així, però vaja, jo crec que és prou 
clar en alguns aspectes. Però en tot cas, tindríem temps de poder-ho fer.

Si entrem a revisar la proposta de CIU, i aquí poso realitat però podríem posar el nom 
que fos, el que volguéssim, és a dir, jo he demanat al supervisor els 26.000 i escaig 
euros són el 50 per cent del seu cost salarial. Per tant, el cost salarial d’aquest 
supervisor sembla ser que no és de 26.000, sinó que és de 52. Bé, jo li explico el 
que... 

En el tema de vacances, hi ha una petita diferència, sobre els números últims que 
vostè ha presentat, eh? Ho dic perquè sí que en els diferents fulls hi havia algunes 
diferències de números, però que vostè ja ha comentat el perquè, i em remeto a 
l’últim, que és la proposta d’escenaris, eh? Els altres, bé, serveixen com a informació, 
com a base, per acabar fent aquestes propostes. Això ens dóna a nosaltres un cost de 
personal, amb una dedicació del personal de 40 hores, que és el que té en aquests 
moments el personal de neteja viària, en contracte té 40 hores de dedicació, no 37 i 
mitja com els que té l’ajuntament. llavors, això ens dóna a nosaltres un cost de 
183.000, que si ho traslladem a personal amb 37 hores i mitja per la mateixa 
dedicació, aproximadament estaríem sobre aquests 196.000 euros de personal.

En el tema d’absentisme sí que és molt gran, però en aquest cas hi va haver, i ho 
deixo així perquè vostè ho ha deixat així, no ho toco, evidentment aquesta és molt 
alta, aquest any aquesta empresa va tenir una persona amb un càncer i el va haver de 
substituir, i això va generar –un infart, perdó– un sobrecost. Si tenim el servei 
municipal, aquest cost sí que ens el menjaríem nosaltres, si succeeix això. Podríem, en 
comptes de 19.000, posar “x”, però és un cost que cal tenir en compte quan 
municipalitzes. És a dir, si tens un treballador que es posa malalt, els costos que això 
genera és un cost que ha d’assumir l’ajuntament. jo no discutiré aquí si això havia 
d’estar o no estar aquí. Ja que està, en tot cas esmento que respon a una situació 
determinada, i podríem considerar que aquest cost ha de ser menor o no, és igual. En 
tot cas...
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Per tant, aquests 169 que vostè planteja es poden transformar en aquests 196. El que 
sí que és cert, i amb això... Podem discutir el cost del supervisor, podem discutir si 
aquests 19.000 serien tant o no serien tant en funció que és un risc que pots tenir una 
malaltia d’un treballador o no tenir-la, però alguna previsió has de tenir quan el servei 
és municipal, perquè el que estem parlant aquí... Aquesta anàlisi no la fem tant, la fem 
d’una banda pel que ens presenta l’empresa, però la fem sobretot per decidir si aquest 
servei el remunicipalitzem o no. Per tant, en el cas d’un servei municipal, una malaltia 
d’un treballador, els costos que això pugui generar, sí que seran a càrrec de 
l’ajuntament. Per tant, en aquest sentit és en el que jo, i quan vostè ho posava aquí, jo 
trasllado aquí. Pot ser menor? Pot ser menor, però has de tenir una previsió d’alguna 
partida d’aquest tipus.

El que sí que és, sens dubte, és que si nosaltres encara tenim unes hores de dedicació, 
un personal a 40 hores, si el personal és de 37 hores i mitja, hi ha d’haver més 
personal per poder cobrir el mateix. I aquest diferencial, una estimació d’un 6 per cent, 
aquestes dues hores i mitja, d’aquesta manera fem els números. 

No entraré, perquè vostè no ha entrat tampoc a fons, quan analitzem les propostes pel 
que fa a les despeses no de personal, vostè ha expressat unes aquí i jo, en tot cas, 
exclusivament he fet dues modificacions. Una, el cost del supervisor. Resto els 26.000, 
no resto 13, per tant, en aquest sentit és favorable al que vostè diu. Si hem posat 26, 
aquí hem de restar 26, per tant, no intentem fer trampes. L’operari maquinista, 
d’acord amb el conveni, el cost salarial és de 33.000, això és el que ens han informat i, 
per tant, traslladem això aquí.

En el tema de l’absentisme, de moment jo ho he retirat, perquè podíem retirar no 
19.000 sinó descomptar alguna cosa, però en tot cas, donat que com a ajuntament 
haurem d’assumir... (Veu de fons.) Bé, podíem plantejar un 7, un 8 o un 10 per cent 
com a mitjana. Aquí ho he posat a zero. 

I després, si ho fem l’ajuntament, hi ha un cost de la gestió dels residus, que no 
podem encarregar-li directament a qui fa... I en tot cas, és un residu més, que hi ha 
una estimació de tones mensuals, i que té una estimació de 13.860 euros, que no 
estaven comptabilitzats en la seva proposta. Això fa una proposta de 188.000, que 
sumant els 196 donen 385.430. Agafant aquests números així, eh?, intentant, el que 
vostè planteja. 

Nosaltres què hem incorporat al pressupost municipal per al 2017? 370.000 euros. Per 
tant, inferior al que hi ha aquí. I si aquest servei es licita, dintre d’aquests 370 hi haurà 
també el 13 per cent de despeses generals, i el 6 per cent de benefici. O el 6 de 
despesa general..., ara no ho recordo. No, 13 de despeses generals i el 6 de benefici 
industrial. Per tant, nosaltres tenim previst treure el concurs en 370.000 euros. És la 
disponibilitat pressupostària que hi ha. Amb aquesta disponibilitat pressupostària en 
principi, podria entrar, amb aquests números que tenim, evidentment, fent-los i 
treballant-los una mica podrien entrar de les dues formes possibles. 
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Ara bé, aquí faltarien, i ja no els he posat perquè no els he pogut quantificar però 
caldria quantificar, alguns aspectes també com són la part de despeses generals 
municipals que apliques a qualsevol servei. Quan nosaltres estudiem, fem l’estudi 
econòmic d’una taxa per fixar un preu, nosaltres imputem una part proporcional de 
despeses generals, o de despeses fixes municipals. Una part de temps, de dedicació, 
de recursos humans, una part de temps de dedicació de tècnics municipals, una part 
de dedicació d’aquells serveis generals municipals que acaben donant o tenint alguna 
cosa a veure amb aquell servei, i caldria quantificar això també. Això no està aquí. Per 
tant, a part d’aquests 385, caldria incrementar amb aquest altre cost. Per tant, els 
números... 

I si a més resulta que hem de crear, pel que sembla que diu el secretari, algun tipus 
d’organisme, que pot ser des d’una societat mercantil fins a un patronat, el que sigui, 
doncs, també necessitarà dotar-lo de recursos. Per tant, això pot acabar incrementant 
alguna cosa els costos. 

Permeti’m també que li comenti unes coses, i aquí m’ha sorprès una cosa, senyor 
Álvarez. Vostè no hi ha entrat a fons, però jo sí que ho vull en tot cas esmentar. 
Aquesta última part m’ha sorprès molt –m’ha sorprès molt. Que nosaltres financem 
mitjançant inversió una maquinària, i que després, en el control de costos, no 
distribuïm aquesta inversió en els anys de vida de la inversió, ui, aquí –ui, aquí. (Veu 
de fons.) Sí, a veure, l’import està a zero. Si nosaltres financem a través d’inversió, 
que normalment les inversions les financem, habitualment, amb préstec, habitualment 
les financem amb préstec, el més normal, a l’hora de tenir cura, de controlar els costos 
i d’imputar les coses, hauríem d’imputar aquí l’amortització del préstec, la part 
d’amortització de préstec anual que fem, i com a despesa els interessos associats a 
aquesta part de préstec, tant en l’escombradora com en la maquinària..., les 
furgonetes. 

Si ho financem amb romanent, també. només la part corresponent anual, si aquesta 
maquinària té deu anys de vida, el que hi destinem, durant deu anys comptabilitzar-
ho. això és la manera quan fem comptabilitat de costos. Això és una anàlisi de 
comptabilitat de costos, no és una anàlisi pressupostària –no és una anàlisi 
pressupostària. Però a nivell de costos, sí que cal incorporar-ho, perquè si no, estem 
comprant una cosa que la fem servir per a una cosa, però, ah, no, esto no lo cuento 
económicamente. Home, el senyor Dani Martín de ben segur que ens podrà alliçonar 
en aquests temes.

I a més, hi ha una altra que ja no pressupostaríem, però que comptablement també, 
que és l’amortització per desgast d’una inversió. Comptablement, no 
pressupostàriament. És a dir, quan jo compro un bé, aquest bé fiscalment té una vida, 
i jo cada any comptablement, abans dels resultats, he de descomptar-me la part 
d’amortització d’aquest bé, corresponent al percentatge en funció dels anys de vida. 
Per què? Per disposar d’uns recursos de reposició quan acabi la vida útil d’aquest bé. 
Això en la comptabilitat de costos també s’ha d’incorporar. Si volem anar a fer una 
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comptabilitat de costos forta, hem de tenir aquestes despeses. Per què? Perquè 
d’aquesta manera, quan comprem una nova màquina, sí que llavors només haurem 
d’incorporar l’amortització i no haurem d’incorporar el cost, perquè ja l’hem estalviat 
abans. Bé, clar, però si més no, cal fer aquestes coses.

Imagino que aquests apartats grocs serien unes propostes a partir de valoracions que 
vostès han fet. Entenc que és això. Aquí podem estar més o menys d’acord amb 
algunes, però hi ha unes importants que ens fan veure que si ens quedem a l’escenari 
número 1, i fent alguns ajustos sobre l’escenari número 1, a partir dels números que 
jo he fet, i entenent que el manteniment de furgonetes no té per què ser 13.500 
euros, doncs, no estarem gaire lluny del pressupost que nosaltres hem consignat 
pressupostàriament. Per tant, vistos aquests números, que no són tan diferents de la 
realitat que nosaltres hem tingut en compte, donat que en aquesta part de números 
grocs hi ha alguns elements que no s’han tingut en compte, nosaltres... I a més a més, 
analitzant l’informe del secretari, nosaltres no donarem suport a aquesta moció. El que 
sí que li dic és que hi haurà tot el meu esforç i dedicació a què en el nou contracte, en 
el nou sistema de gestió del servei, sigui el que sigui, jo posaré tot el meu esforç 
perquè algunes de les qüestions millorables del contracte que hi ha en aquests 
moments hi siguin. Per una banda.

Segon aspecte: que hi hagi una millora substancial del servei. Servei que en un 
moment determinat, per qüestions econòmiques de l’ajuntament, es va decidir 
disminuir, perquè hi havia maquinària, hi havia una màquina de neteja, però per unes 
qüestions conjunturals en una fase de crisi econòmica general es van decidir reduir, i 
això va generar un impacte, sens dubte, en el nivell de neteja del municipi. Perquè, 
clar, si treus màquines i treus hores, al final això es nota. Però responia a un moment 
determinat, ara ja no estem tant en aquest moment determinat, i podem tornar a 
recuperar uns nivells que són els desitjats per tothom. Aquí sí que ens trobaran i ens 
trobarem. A partir d’aquí, analitzarem el model de gestió.

Hi ha una qüestió també a tenir en compte i que no he esmentat aquí. En el moment 
en què nosaltres, i entenc i valoro també la seva proposta que si es remunicipalitza 
s’ha de subrogar el personal. En el moment en què se subroga el personal, aquest 
personal entra en les condicions de conveni de l’ajuntament, i les condicions de 
conveni de l’ajuntament, possiblement salarialment són unes altres de les que tenen 
ara. Per tant, això també cal... Aquí jo tampoc ho he posat, perquè no he fet el càlcul, 
però també cal tenir en compte aquest... A part del de les 37 hores i mitja, aquestes 
persones entraran a ser un nivell E el que sigui, el que correspongui, o D, i tindran un 
salari base fixat per llei, tindran un complement de destí fixat per llei, i tindran un 
complement específic fixat per una valoració de llocs de treball que caldrà fer, amb un 
seguit de pagues, que possiblement serà superior al que tenen ara, no ho sé, però és 
possible. Per tant, també cal analitzar aquest altre cost.

Jo crec que per part de vostè hi ha hagut un esforç de recollir tota aquesta informació, 
tant de bo ho hagués pogut fer quan vostè era regidor d’Hisenda, si no ho ha fet 
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vostès sabran els motius de per què ha passat això. Tot i així, permeti’m que li digui, sí 
que vostè ho havia presentat abans, però molt al final, i en els anys en què vostès 
governaven, entre el 2011 i el 2015, que era el moment en què vostès tenien el 
govern, que ostentaven l’alcaldia, ostres, si no van ser capaços de fer això, alguna 
cosa no anava bé. No sé què, però alguna cosa no anava bé. 

En aquests moments, ja li dic, la nostra... Vista aquesta altra columna, i vist l’informe 
del secretari, nosaltres no donarem suport a aquesta moció. El que sí que farem és, en 
el moment en què està aprovat el pressupost i comencem a treballar el nou model o el 
nou sistema de gestió d’aquest servei, és tenir en compte costos reals, tenir en compte 
quin model volem, tenir en compte quins aspectes volem incorporar, i fer una proposta 
que com que anirà a una licitació pública, i tindrà un preu màxim de 370.000 euros, 
que és del que disposem, doncs, veurem on ens porta –veurem on ens porta– si al 
final la decisió és aquesta. Si la decisió fos el fet de crear un servei propi i assumir-ho 
de forma pròpia, seria un altre.

Jo puc entendre el concepte del model. Si el model ha de ser... El debat pot ser: el 
model que volem és un model de serveis municipals gestionats directament per 
l’ajuntament, sota la fórmula que jurídicament pugui ser, d’acord? Si això ho volem, el 
que no em serveix és que... És a dir, això ho volem per una qüestió ideològica o per 
una qüestió econòmica que ens sembla què? És a dir, hi ha grups polítics, alguns 
potser en aquest ajuntament i en altres llocs també, que fan d’això una opció política, i 
això és respectable, l’únic que cal explicar és què costa aquesta opció política. Si costa 
més o costa menys, i si costa més, què deixem de fer per aquesta opció política. Ara, 
jo crec que als números, tal com s’han plantejat, li faltaven alguns elements. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Sí. Té la paraula el senyor Fortí.

Sr. Fortí.- Seré breu perquè em sembla que ja està tot dit, tant per part de la 
proposta dels companys de Convergència en aquesta moció, com per part de tot el 
detall de les xifres recollides per part de la regidoria d’Hisenda en nom de l’equip de 
govern. S’ha parlat de les diferències, de les mancances, també s’ha parlat de 
l’informe del secretari, que evidentment el tema del contracte de servei, de gestió de 
serveis també, no facilita el fet que el que diu en el seu punt 2 aquesta moció sigui 
possible de realitzar en un principi, i res més. Només reiterar que no podem pas votar 
favorable aquesta proposta, degut a tots aquests càlculs que s’han fet i als treballs que 
s’han realitzat. No se sent? Ja està –ja està.

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

Sr. Martín.- Gracias. A ver, recogiendo lo último que ha dicho Carles, nosotros 
estamos en el tema de la remunicipalización por un tema ideológico. Retomando la 
parte final. Por un tema ideológico, pero también desde el punto de vista económico, 
no solo ideológico. Hemos leído… Bueno, hemos leído, no mentiremos, he leído la 
conclusión del informe del secretario, los cuatro últimos puntos, el resto no, queda 
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bastante claro, pero es que el informe de Secretaría a mí es el que menos me importa 
–es el que menos me importa. A ver, la Federación de Municipios de Cataluña dio un 
cursillo, el día exacto no lo sé, en este mes de mayo, sobre el tema de cómo se tenía 
que calcular los costes en la remunicipalización de servicios, exactamente aplicado al 
tema de la remunicipalización de los servicios de agua. Una jornada extensa, cansina, 
pesada, números –muchos números, muchos números. Y aquí lo que yo he podido 
observar… Yo no he hecho ningún número ni tengo ninguna intención de hacerlo, lo 
que he podido observar son unos números, supongo que bien informados, supongo 
que bien documentados y supongo que, por lo tanto, las sumas están bien. Lo que 
pasa es que me hubiera gustado ver unos números hechos por una persona que 
hubiera sabido aplicar los criterios de contabilidad analítica que propone la 
Intervención General de la Administración del Estado, que propone unos sistemas de 
cálculo. No es un cálculo de sumo y punto, no es así, lo siento pero no es así.

La misma Intervención General del Estado dice que los costes, cuando se quiere 
remunicipalizar un servicio, se tienen que hacer en cascada, y que además se tienen 
que hacer por centro de coste. Yo no lo he visto ahí. Evidentemente, no voy a entrar 
en temas de amortizaciones, en tema de cálculos no voy a entrar. Eso me hubiera 
gustado verlo. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor no estamos de acuerdo con el 
final de lo que ha dicho el señor Álvarez, el tema de que queremos un mejor servicio 
con menor coste. No, nosotros a lo mejor, si el servicio desde el punto de vista 
remucipalizado sale más caro, también estaremos de acuerdo en que se 
remunicipalice, siempre y cuando seamos conscientes de qué implicación tiene ese 
factor de incremento de coste, que es lo que ha dicho Carles. Qué íbamos a hacer con 
ese incremento de costa, y cómo vamos a repercutir luego ese incremento de coste en 
la ciudadanía y en los presupuestos municipales.

Por eso nosotros creemos que muy bien el informe de Secretaría, pero aquí tenemos, 
con perdón, y con el cariño a todo el mundo, los números de aficionados, que no se ha 
seguido, creo yo, una metodología adecuada, y la metodología que realmente nos 
impone la Administración del Estado. Evidentemente, y probablemente, estoy casi 
seguro de que los números que dan son estos, o diferirán muy, muy poquito, pero nos 
hubiera gustado ver los números reales. Creemos que falta un informe de 
Intervención. Simplemente será eso. Y nos hubiera gustado verlos separados por 
capítulos, cómo influye en el capítulo 1, cómo influye en el capítulo 2, y cómo influye 
en el capítulo 4, si no recuerdo mal. Gracias.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Álvarez, té la paraula.

Sr. Álvarez.- Sí, gràcies.

Sr. Fernández.- Si necessita alguna cosa...

Sr. Álvarez.- No, no, està molt clar. A més, em va molt bé que deixi aquesta, perquè 
jo entenc que ha de costar. Perquè, clar, explicar que de 385 anirem a 370, però que a 
més aquests 370, que surten d’aquí, inclouran el 10 per cent de despeses generals i el 
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6 per cent de benefici industrial, doncs, entenguin que potser arribem allà on hem 
arribat nosaltres, i és que si fem tot això que vostè està dient per 370.000 euros, els 
296.000 euros estan sobredimensionats. 

Jo no he dit que tinguem un incremento de coste, o no volia dir-ho, en tot cas. Igual 
ho he dit, però no ho volia dir. Jo el que defenso és que pel mateix cost, per la partida 
de 296.000 euros, per tant, pel mateix cost, donem més i millor servei –més i millor 
servei. i això ho pot calcular pel sistema de cascada, per centros de coste i per Maria 
Santíssima, però al final, el que surten i els números són... Sí, tot el que tu vulguis, 
Dani, però... I molt tècnic, i molt segurament... A veure, no t’ho discutiré, només 
faltaria, i sóc un aficionat, en paraules teves, per tant, Dios me valga! Però clar, clama 
al cel –clama al cel.

De 295 a 370, van 75.000 euros anuals, per 6 anys són 450.000 euros; 450.000 euros 
de més que pagaran els veïns de la Roca, eh? I de 298 a 370 van 432.000 euros, 
432.000 euros més que pagaran els veïns de la Roca. Continuem posant manteniment 
de furgonetes de 13.000 euros. Clar, és que si vostè s’agafa, i ha fet tota una 
dissertació bastant interessant, eh?, de comptabilitat de costos, a l’última proposta, 
que era escandalosa, doncs, m’agafo al que em vaig agafar, i clar, és que, escolti... 
Amb 37 hores i mitja, amb màquina escombradora, amb un operari més amb la 
màquina escombradora, i amb algú que controli, que actualment no està controlant... 
O sigui, l’ajuntament està controlant un sou de 53.000 euros, que com que és mig sou 
són 26.000, a algú que no ve. No, ja seguiré, sí, sí. És que la aturada és dramàtica 
perquè és que és dramàtica. 

(Veu de fons.)

Ho vaig aprovar jo, i sap d’on veníem? D’un pla d’ajustament. I veníem d’un contracte 
de fa nou anys de 350.000 euros, que no podíem ni pagar-ho. Imagini’s, imagini’s si 
s’han fet coses, imagini’s si s’han fet coses. O sigui, de 350.000 euros que 
l’ajuntament no podia pagar, vam baixar a 275, després d’una negociació que va ser 
bastant complicada i dura –complicada i dura, sí. I ara hem d’aprovar 370.000 euros 
sense donar explicacions? I a més, per a quan el nou contracte? Perquè és que quan 
es va aprovar el tema que l’empresa continués donant el servei ja s’havia acabat l’any 
de pròrroga, i vam dir que s’estava treballant. Per a quan el nou contracte? Vostè ha 
dit que començaran a treballar ara que tenim el pressupost aprovat. Ho ha dit vostè, 
eh? Comencem a treballar una vegada tenim aprovat el pressupost. Vol dir que no han 
fet res amb aquest contracte? Vol dir que estem pagant de més cada mes? I vostè 
s’agafa a una última columna? Per favor. Carles, és que m’ho has... Senyor Fernández, 
si us plau, és que, de veritat...

No sé, haguéssim agraït que es pogués justificar d’alguna manera la nostra sospita, 
però és que no estem satisfets amb l’explicació que ens ha donat. Ens ha dit que faran 
un contracte de 370.000 euros que inclourà tot això, que és la proposta que estàvem 
fent nosaltres, però que ho faran per 370 i no ho faran per 332, que és la proposta que 
hem fet nosaltres. Per 370 i no per 332. Són 38.000 euros de més cada any, que per 6 
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anys són 240.000 euros, 240.000 euros de més en un contracte. Això és el que ens ha 
d’explicar, i això és el que li agrairíem que ens expliqués. La veritat és que ens hem 
quedat amb els mateixos dubtes que teníem, no ens ha aclarit res, la veritat.

Estem amb el company d’Iniciativa en què potser necessitem un contracte 
d’Intervenció. No sé, potser sí. Un informe volia dir, m’he equivocat, un informe 
d’Intervenció. I aquest informe, si ens pot explicar... Jo no sé si l’interventor pot entrar 
o ha d’entrar en aquestes coses, però vaja, si ens pot explicar com es calculen els 
costos, tot això que vostè ha dit, en cascada i centros de coste i tot això, doncs, bé...

(Veu de fons.)

La seva o la que jo estic fent?

Sr. Alcalde.- La que vostè està fent, que caldria que l’interventor ens ho expliqués.

Sr. Álvarez.- No, no li he fet cap pregunta jo, li estava fent una afirmació a una...

Sr. Alcalde.- Ah, val, val. 

Sr. Álvarez.- Per això li preguntava si vostè em feia una pregunta, si era retòrica, si 
em deixa acabar o si em vol interrompre.

Sr. Alcalde.- Li estic preguntant perquè en tot cas...

Sr. Álvarez.- Deixi’m acabar. Si no li agrada el que estic dient...

Sr. Alcalde.- No, no, si no es tracta del que està dient. Li agradi o no li agradi, que ja 
sabem sempre que a vostè no li agrada, vostè, si s’ha de dirigir a algú, o en tot cas 
algú li ha de donar la paraula a algú, per això li he preguntat si vostè ho estava 
preguntant o no. Ja està. Vostè ha deixat clar que no. Molt bé, doncs, ja està. 
Continuï, si us plau. 

Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor Gil. Crec que no calia, tothom ho havia entès menys 
vostè. 

Ha dit també que si fem el servei nosaltres, les baixes les pagarem nosaltres. I ara 
també. Estan aquí incorporades. És una de les coses que jo he dit abans, en la meva 
intervenció i en la meva presentació, que les baixes haurien d’estar suportades pel 
contracte, formen part de la seva estructura, per això externalitzem, per això 
externalitzem. Bé, el cost del supervisor de 52.000 euros més val ni comentar-ho, eh? 
O sigui, està cobrant el sou, crec recordar, pràcticament del secretari i de l’interventor. 
(El senyor Álvarez riu.) (Veu de fons.) Té raó, senyor Fernández, però per poquet, eh? 
52.000 euros, mare de Déu! Bé. 

El senyor Gil està nerviós, jo acabo, ja he dit tot el que havia de dir. Gràcies.
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Sr. Martín.- A ver, como lo mío es muy cortito… Yo con el señor Álvarez hay veces 
que parece que no nos entendemos. Yo he dicho lo de aficionados, pero también me lo 
aplico a mí, ¿eh?, lo de aficionado. No es peyorativo en ningún momento. Quiero decir 
que la persona que tiene que hacer estos cálculos realmente tiene que ser una persona 
que realmente sepa cómo se calculan los costes en centros de coste. Yo 
particularmente no tengo ni idea. Tengo la idea teórica pero no sería capaz de 
aplicarlo. Lo de aficionado lo he dicho yo, y no en sentido peyorativo, porque luego no 
quiero que haya un correo, mañana, diciendo que yo he dicho “aficionadillos” a nadie.

Lo de más coste y mejor servicio también lo he dicho yo –también lo he dicho yo– pero 
es que estoy convencido de que remunicipalizar es incrementar los costes. Estoy 
convencidísimo. Lo único que digo…, también he dicho que, desde el punto de vista 
ideológico, nosotros estamos dispuestos a asumirlo, pero que hay que explicárselo a la 
ciudadanía. Eso lo hemos dicho nosotros.

A partir de ahí, evidentemente que es… A ver, la moción que presenta Convergència es 
una moción donde los números digamos que son importantes, evidentemente, pero yo 
creo que ahí lo que faltaría es un posicionamiento ideológico más que un 
posicionamiento económico. Es un posicionamiento ideológico más que un 
posicionamiento económico. ¿Por qué? Pues precisamente porque los criterios 
económicos, a nuestro entender, modesto entender y de aficionados, no están 
suficientemente bien justificados. Simplemente es eso, nada más. 

Y no nos pongamos nerviosos ninguno, y simplemente cuando queramos una clase 
sobre cómo se calculan costes, sobre cómo se calculan amortizaciones, sobre cómo se 
calculan o se imputan dentro de un presupuesto y demás, pues a lo mejor alguien de 
la Diputación nos lo podría explicar. Gracias.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Martín. Senyor Fernández.

Sr. Fernández.- Sí. A veure, és un contracte que s’aprova el 2011. El senyor alcalde, 
el senyor Ros; el senyor regidor d’Hisenda, el senyor Álvarez. Escotin, no em facin a mi 
responsable del que està passant amb aquest contracte, és que ja el nivell de cinisme 
arriba a uns nivells que són brutals. Si no coneixem el senyor que fa la supervisió, no 
el coneixem des del 2011, quan vostè era alcalde i quan vostè era regidor. Vostès 
sabran el que passava aquí dintre. Què es dedicaven a fer vostès en aquest 
ajuntament? A mi em fa qüestionar això la seva actitud i els seus comentaris. 

Potser he entès més del que vostè s’imagina, senyora Junyent, i el que li prego és 
que... Val, ja està. Després digui el que vulgui, però... Per tant, em preocupa molt el 
fet d’oblidar que aquest contracte es fa quan vostès governaven. És que sembla que 
aquest contracte l’haguem tirat endavant nosaltres, i no és així –no és així, senyor 
Ros. Aquest contracte no l’hem tirat endavant nosaltres. Home, al 2011 era vostè 
l’alcalde? Home, llavors... Hòstia, és que a sobre ja el nivell de cinisme... Bé, el seu 
nivell de cinisme ja el tinc d’això. I ja està. Per tant...
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M’ha semblat en un moment determinat, el que passa és que com que no... Això ho 
veurem en la gravació, però m’ha semblat que vostè multiplicava 40.000 euros per 6 
anys. M’ha semblat. I deia 420.000, en algun moment. M’ha semblat, no n’estic segur. 
M’ha semblat en un moment determinat que vostè parlava de 40.000 euros per 6 
anys, i parlava de 420.000 euros. M’ha semblat. En tot cas, com que això es grava, ho 
veurem. Si no és així, ja està, perquè si no, hi havia una diferència. 

Miri, nosaltres hem aprovat un pressupost, tenim un servei de neteja que no està 
funcionant, que no està donant un nivell satisfactori al municipi. Nosaltres ho 
denunciàvem quan estàvem a l’oposició, ara hi ha un pressupost aprovat, i ara el 
nostre objectiu és que això canviï i doni un nivell satisfactori. El que sembla, senyor 
Álvarez, és que a partir que vostès no estan en el govern, que vostès no tenen 
l’alcaldia, entra un seguit de rabietes i intentem fer tot un seguit de canvis perquè ja 
no estem a gust i ja no tenim tot el control de les coses. Perquè això es fa quan un 
està en el govern i no quan se surt del govern, i ara es vol intentar carregar sobre uns 
altres la responsabilitat del que jo he fet. Aquest contracte se signa en un govern en 
què vostè era regidor d’Hisenda, per tant, tenia els instruments per fiscalitzar i 
controlar tot el que passava. I si no els tenia, pregunti’s el que estava passant. 

Per tant, jo l’únic que he fet aquí és posar uns números, que vostè posava. En algun 
cas ja he fet... Ja li he dit que en algun cas podem modificar. Jo no he presentat aquí 
una proposta de costos d’aquest servei, he intentat donar resposta a uns comentaris, a 
unes qüestions que vostès feien. Quan nosaltres presentem la proposta de gestió del 
servei de neteja viària, hi haurà uns números fets per nosaltres. Llavors, podrem 
discutir-los abastament. Però jo l’únic que he intentat és fer veure que aquests 
escenaris 2, 3 i 4 no s’aguanten per enlloc, i que a l’escenari número 1 li falta alguna 
informació, faltava alguna informació. I nosaltres no posarem uns números en groc 
arrodonits a zero perquè ens sembla que pot ser així, si no hi haurà una justificació de 
cadascuna de les partides quan ho presentem. Per tant, donat això, nosaltres, ja li he 
dit, no donarem suport a aquesta moció. 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Ha de contestar directament al que li hagin al·ludit. Si m’obre 
un torn, com pot entendre, no ho permetrem.

Sr. Ros.- No vull obrir cap torn, volia fer una precisió sobre la moció arran de l’informe 
del secretari, que jo l’he rebut aquesta tarda. És una precisió només. (Veu de fons.) 
Per això volia fer-ho sense l’al·lusió. Em permet un segon? És que hauríem 
d’incorporar, arran de l’informe del secretari, una paraula en cada acord, que seria 
estudiar rescatar, estudiar dotar, estudiar adoptar. Jo crec que això és important que 
se sàpiga. Jo, aquest informe de vint pàgines l’he vist aquesta tarda, no me l’he pogut 
estudiar a fons, però una de les conclusions és que portar-ho a aprovar d’aquesta 
manera estaria contra el sentit del secretari, de l’informe del secretari.

Per al·lusions, si em permets. L’empresa URBASER entra al municipi en època dels 
governs del PSC. Convergència governem dos mandats en minoria, sempre en minoria. 
Vostè, que serà alcalde d’aquí a deu mesos probablement, sabrà o descobrirà la 
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necessitat dels consensos, dels equilibris, etcètera, de tot el que significa governar. Ja 
ho coneix, per tant, no li estic descobrint res nou. En tots els equips hi ha regidors de 
primera, regidors de segona i regidors de tercera. En els equips de futbol hi ha laterals, 
hi ha davanters i hi ha porters. Doncs, això passa en qualsevol organització.

Què va passar el 2011? Doncs, que vam heretar un contracte que venia probablement 
del 2007, ja no ho recordo, quan se’ns fa una proposta de 600.000 euros –600.000 
euros– per posar màquines a cada nucli, per posar magatzems a cada nucli, i per lligar 
els gossos amb llonganisses, en un moment en què l’economia queia en picat. Els 
equilibris que vam haver de fer del 2007 al 2011 ni se’ls imagina. I al 2011, abans de 
les eleccions del 2011, aprovem el contracte que encara està ara vigent, en un dels 
dies que més vergonya he passat, perquè mai m’he sentit orgullós de la neteja viària, 
mai, quan presentem les màquines a la plaça de l’Era, màquines que sabíem 
perfectament que no renovant la regidoria amb aquell regidor hauríem de treure arran 
del pla d’ajustament, i sabíem perfectament que això passaria. Al cap de sis mesos –al 
cap de sis mesos– amb la sentència del pavelló del pla d’ajustament, ens vam veure 
obligats a treure aquelles màquines, que estaven en el contracte...

Sr. Alcalde.- Això ja no és per al·lusions, si us plau. No, no...

Sr. Ros.- Això és per al·lusions.

Sr. Alcalde.- No, no, això és vostè que ara ens vol justificar tot el...

Sr. Ros.- No estic justificant res, estic explicant...

Sr. Alcalde.- Sr. Ros, si us plau, per al·lusions digui’m exactament en què és l’al·lusió, 
perquè vostè ara està obrint tot el debat i, per tant, no, centri’s en l’al·lusió i si no, ho 
deixem aquí.

Sr. Ros.- El regidor d’Hisenda ha dit que és un contracte que vam aprovar nosaltres. 
No, no és mentida, estic dient com el vam aprovar, en quines condicions. I m’ha faltat 
explicar el dia que ens reunim amb el senyor d’URBASER, el director general, que es 
presenta aquí i li diem: “Aquest contracte no el podem pagar arran del pla 
d’ajustament. S’ha de reduir un 20 per cent.” “M’emporto les màquines.” Molt bé. 
Doncs, a partir d’aquell dia... Això no ve d’ara, ho ha dit el senyor Álvarez abans, ho 
ha dit perfectament bé, això no ve d’ara, es va estudiar el rescat, es va intentar el 
rescat moltes vegades. Pot ser ideològic o no ideològic, els números canten, i és un 
escàndol aquest contracte. I que de les conclusions de tot això, amb el que hem patit, 
ara anem a 70.000 euros més... 

Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. Ara, per al·lusions, el senyor... Facin el favor de no al·ludir-
se més, perquè si en fan alguna més ja no l’acceptarem tampoc.

Sr. Fernández.- Escolti, com a mínim, tingui la dignitat d’assumir els acords que 
vostè pren mentre és alcalde, i no tirar les culpes de tot el que vostè ha fet quan era 
alcalde a l’extinció dels dinosaures, que és el que ha fet sempre, eludir la seva 
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responsabilitat i intentar carregar-la als altres. Escolti, no és el meu problema, com a 
regidor de l’oposició, quins equilibris interns té vostè, o quines incapacitats o 
capacitats té vostè per governar el seu equip de govern, no és el meu problema, és el 
seu problema. I si vostè no n’és capaç, plantegi’s el que farà. Però al·ludir sempre que 
els demés són els responsables de tots els mals, i jo l’únic que he fet és que sóc una 
bona persona però clar, és que són tan dolents els que m’envoltaven que era 
impossible que jo fes res bé. Escolti, senyor Ros, una mica de seriositat i una mica de 
dignitat. Com a mínim, miri al front i assumeixi el que vostè consideri bo que ha fet, i 
també el que consideri malament que ha fet. però això d’anar tirant responsabilitats 
fora, no. No, senyor Ros, això ja ha passat. Nosaltres, en aquests moments, portem 
sis mesos en el govern, hem aprovat un pressupost, i anem a donar una solució al 
tema. I sabem internament quins són els equilibris que fem i els que no fem, i anem a 
donar una solució que millorarà el servei de neteja a un cost adequat –a un cost 
adequat– no al cost que...

Miri, els números ho aguanten tot, però algú que en sap una mica més dels números 
que nosaltres, que no és, dintre de què som aficionats, és una mica menys aficionat, ja 
li he dit, li he fet un comentari. Per tant, jo no sé més que el senyor Dani Martín, no en 
sé més que ell, a nivell econòmic, però sí sé que a l’hora de fer números s’ha de rascar 
una mica més. I en tot cas, estem disposats a rascar, però amb compte i assumint 
cadascú la responsabilitat que li toca.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Això és un tema que entenc que el comentari més encertat de 
tots ha sigut el del senyor Dani Martín, quan ha comentat que això són posicionaments 
i, per cert, aquí està el primer tinent d’alcalde per desmentir-me l’afirmació que jo 
faré. Jo he seguit dient que probablement és un dels serveis que s’haurien de 
remunicipalitzar, però posant-hi més diners i decidint entre tots què deixarem de fer, 
no fent-nos trampes per quadrar. Per tant, això és un posicionament, el que passa és 
que tenim tants fronts oberts en parlar de remunicipalitzar, i a més, quan rebem un 
informe prou exhaustiu i on vostè ha comentat que només ha vist les conclusions, ho 
entenem, la voluntat del senyor secretari ha sigut, primer, dir que faria un informe i 
després preguntar tant al primer tinent d’alcalde com a mi, que jo no hi era a la 
comissió informativa i evidentment li vaig dir “endavant, has dit que sí, em sembla 
fantàstic”, i així ens ha fet aquest informe. El que passa és que aquest informe diu 
coses que no agraden, i per tant... 

Perquè, clar, en aquest informe el que ens estan dient és que potser vam treure un 
servei d’una manera i no estava bé, no estava ben treta. Per tant, això... Bé, són 
d’aquelles situacions. Si estava ben tret, hem d’haver fet la famosa empresa pública 
que fa anys i anys que he anat sentint, però que no es va dur a terme. Per tant, és un 
tema també a tenir en compte.

Al tema de números no em posaré, perquè no sóc ni aficionat als números i, per tant, 
no cal que els parlem. El que sí que he fet és parlar diferents vegades amb el tècnic 
que portava aquest contracte, per tant, sí que poso en dubte algunes afirmacions. Però 
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és igual, les podré tenir jo i, per tant, aquí ja ni les enumero perquè la gent ni les hagi 
de saber. El que sí que sé és que si nosaltres remunicipalitzem un servei, i en aquell 
moment jo parlo amb algú i li dic “escolta, en un any hi ha hagut...» posem un 18 per 
cent, em sembla que era un 16, com que no hi entenc, o sigui, com que sóc molt 
dolent en números probablement és un 18, però l’absentisme d’aquell any, degut a uns 
problemes greus de salut, van ser així. Per tant, al que no estaré mai disposat, a més, 
això ja ho vaig explicar en el seu moment, és a fer fora gent que pugui estar malalta, 
per canviar-la per gent que pugui ser més sana, més jove i que ens faci millor la feina. 
I com que no n’estic disposat, en aquell moment jo ja vaig parar aquest tema de 
parlar-ne. Ni això, no?

Ah, i el tema dels números. Podem dir-ho d’una manera, podem dir-ho d’una altra, 
podem calcular el tema de si l’assegurança d’una furgoneta val el mateix que el d’una 
màquina d’aquesta, si una màquina d’aquestes, amb tracció a les quatre rodes, amb 
un motor quatre vegades, cinc vegades més gran que el cotxe més potent del que 
puguem tenir algú de nosaltres, consumirà el mateix que una furgoneta tradicional. 
Aquestes coses les podrem valorar o no. Però això, si ho hem de fer, per començar, no 
s’ha de fer així, haurem de fer un estudi ben fet on puguem dir tots la nostra, això sí, 
sabent que si això ha de valer molt més, estarem disposats a pagar molt més. Però no 
anirem a dir que això ho hem de remunicipalitzar només perquè així sortiran bé els 
números, i perquè serà la xocolata del lloro, i que això serà la bicoca. No, perquè ja 
ens ha passat, hem fet algunes actuacions en el poble que havien de ser l’hòstia i no 
ho han sigut. Doncs, no passa res, actuem-hi i mirem-ho.

Podem multiplicar la mateixa quantitat pels darrers anys, que no s’està duent a terme 
el control. Bé, això també és una possibilitat. I sobretot, entenc que, evidentment, 
com que havia sortit el senyor Fortí, eh?, el culpable de tot el que ha passat en 
aquests darrers anys, però fins i tot el que després no era el responsable d’aquest 
servei durant uns quants anys, la segona etapa. S’ha volgut emfatitzar, suposo que el 
responsable d’aquest servei devia conèixer el contracte que estava gestionant, els 
preus, els sous. Per tant, entenem que aquesta manca d’informació es podria dir que 
no s’entén que no es tingués, perquè ja no era la persona que tenia tota l’opacitat, 
sinó una persona que estava treballant en positiu i fent una gran feina, com així va 
ser. Per tant... El que passa és que aquesta informació sí que es tenia.

A partir d’aquí? Totalment d’acord, anem a veure què hem de remunicipalitzar, a qui 
hem de donar els serveis, però amb uns números que nosaltres puguem valorar. I si 
no, escolteu, agafem una empresa, el que calgui, una empresa que realment es 
dediqui a això, una enginyeria, ens gastarem uns diners, però probablement aquests 
diners seran els diners més ben gastats, perquè ningú d’aquí en tenim ni idea, ni idea 
del que parlem. Ni idea. Jo no tinc ni idea del que consumeix una màquina d’aquest 
tipus, però durant molts anys he treballat amb maquinària, i el que no serveix és fer 
cap mena de comparativa amb un vehicle normal. Doncs, hi estem d’acord, com que 
no ho sabem, fem que algú que en sàpiga ens ho digui. Haurem d’invertir uns diners? 
Evidentment. Però aquests diners ens diran si el que anem a gastar realment és molt 
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més del que hauríem, o és el que toca, i realment haurem acabat amb aquests 
suposats números de dir, nosaltres diem 70.000 euros de més a l’any, per 6 anys, i 
ens surt una quantitat. Molt bé, evidentment, els números els podem fer així. I si 
nosaltres agafem i diem: escolteu, aquests números realment portats al límit, aquest 
contracte hauria de ser de 425.000 euros i l’acabem tancant amb 370, doncs, hauríem 
de fer els números al revés i dir al contrari, ens estem estalviant en 6 anys... Això no 
serveix, perquè ningú en tenim ni idea. Amb tot el respecte pel secretari i per 
l’interventor, que saben molt de la seva feina, no saben del que costa una gestió així, 
ni de com es gestiona una gestió així. 

Per tant, jo entendria que això no era el motiu d’una moció, perquè això hagués sigut 
més una reunió política en aquest sentit, però també ho entenc, si s’han fet uns 
números i s’han tret aquests números i es volen defensar, doncs, és normal, els portes 
a un ple, es debaten, i tothom està tranquil i educat menys jo, que perdo els nervis. 
Però mirin, escoltin, de tant en tant em passa, i millor que em passi aquí, en el ple, 
que no a casa, per tant, mirin, se’ls han endut vostès. Em sap molt de greu.

Jo no tinc res més a dir. Si els sembla, passem a votació.

Votacions:

Es desestima per 11 vots en contra, manifestats els regidors dels grups municipals 
d’ERC (5), del PSC (5) i del PP (1), 2 abstencions, manifestades pels regidors del grup 
municipal del d’ICV-EUIA i 3 vots a favor, manifestats pels regidors del grup municipal 
de CIU.

B.8- Moció contra les empreses multisectorials presentada pels grups 
municipals d’ERC i del PSC.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general 
de 18 de maig de 2017, amb el contingut següent: 

MOTIUS 

Des del 2012 la reforma laboral del govern del Partit Popular (PP) ha suposat un 
profund desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i 
corporacions posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de 
treball i devaluar salaris, utilitzant societats que, abusant del dret, 
contribueixen a un empobriment de la treballadora i el treballador. 

Aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades 
«empreses multiserveis» que estableixen convenis per sota de les condicions 
establertes en els convenis sectorials fins a límits insostenibles, límits que 
provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que instauren 
competències deslleials fruit d’aquesta maquinació que altera de forma més que 
premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, la lleialtat i 
la seguretat. 
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Aquest nou fenomen de subcontractació segrega les persones treballadores, ja 
que ha fet aparèixer una nova categoria professional que desenvolupa la seva 
activitat en pitjors condicions que les persones que integren la plantilla d’una 
empresa tradicional de serveis. Hi ha un tracte desigual no justificat per a 
treball del mateix valor, fet que va en contra del que estableix l’article 23.2 de 
la Declaració Universal de Drets Humans. 

Les administracions públiques atorguen concessions per a la prestació de 
determinats serveis, i es produeixen sorprenents ofertes a la baixa de grans 
companyies que ja preveuen la utilització de mà d’obra provinent d’aquest 
model d’empresa, que redueixen substancialment els salaris d’aquestes 
persones treballadores i fan que indirectament aquesta administració sigui 
còmplice de pràctiques nefastes.

ACORDS 

1. Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als 
plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència i els 
acords de millores laborals segons l’activitat del treballador i/o treballadora, per 
evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’administració 
pública, de tal manera que sempre es respecti el conveni sectorial per a 
qualsevol treballadora o treballador que efectuï el servei atorgat. 

2. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania d’aquest municipi. 

3. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 
d’inspectors de Treball i a crear un òrgan d’actuació específic que persegueixi el 
que és un frau encobert a la seguretat social o bé, per defecte, que aquesta 
actuï d’ofici. 

4. Convocar una mesa de negociació per crear un pacte entre sindicats, 
patronal i administració que estableixi els criteris per regular les 
subcontractacions i eradicar del territori pràctiques que precaritzen el mercat 
laboral. 

5. Insta el Ple Congrés dels diputats a la derogació immediata de la reforma 
laboral, origen d’una exclusió social sense precedents. 

6. Enviar còpia d’aquesta resolució al president del Congrés dels Diputats, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a la ministra d’Empleo i a la consellera 
de Treball. 

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Passarem al següent punt de l’ordre del dia, que és la moció que ens va 
presentar com una petició UGT, d’intentar precisament..., anirem en aquest sentit, a 
les empreses aquestes famoses de multiserveis, unes empreses que el màxim 
exponent en aquest país és el senyor Florentino Pérez, que era capaç de fer una 
licitació d’un centre d’atenció primària de l’Escala i presentar-se ell amb una empresa 
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que s’havia dedicat sempre a la neteja d’empreses i edificis públics i privats, no? Per 
tant, és el màxim exponent d’aquest tipus d’empreses.

En aquest sentit, el que se’ns demana és que realment tinguem present que no 
voldrem treballar amb aquest tipus d’empreses, on si el preu fixat per fer una feina és 
“x”, ells, amb l’excusa que són multiserveis, paguen molt menys als seus treballadors. 
Per tant, això és una d’aquestes mocions que també diem que potser amb una moció 
així acabarem pagant un servei una miqueta més alt, però moralment estarem fent 
que aquestes empreses no facin aquest tipus d’explotació als treballadors.

Bé, jo, si volen, comentaria els acords, o no. El que sí que els diria que hi ha un en què 
ens insten a convocar una mesa de negociació. En tot cas, nosaltres entenem que al 
punt anterior s’insta el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment els 
inspectors de treball, amb la qual cosa entenem que des d’un ajuntament, on després 
no tindrem la capacitat de gestionar això, seria més adient modificar aquest punt 
posant que instem la Generalitat a convocar una mesa, i que sigui realment la 
Generalitat, amb els sindicats i amb qui es consideri oportú, que es faci aquesta mesa 
per regular els criteris de subcontractació, i en principi, amb els demés acords... En 
aquest cas, és una en què se’ns demana que informem d’haver passat aquesta moció, 
i si s’escau, pel resultat que hagi tingut, a la UGT del Vallès Oriental, i si algú considera 
oportú que també ho puguem fer arribar a altres sindicats, doncs, es pot fer, si no la 
deixem així. El que sí que els diríem és que en aquest cas, com que ens la van fer 
arribar pràcticament el mateix dia que havíem de convocar, de fer la convocatòria, 
vam posar que la presentava el Grup del PSC i el Grup d’Esquerra, i evidentment 
estem oberts a si s’hi volen afegir, a presentar-la conjuntament si hi som tots, o si 
vostès no ho consideren així, la presentaríem igualment com estava dictaminat.

Algun comentari? Val, gràcies. Iniciativa s’hi adherirà. Senyor del PP, gràcies. Vostès 
votaran. Perfecte. Doncs, entendríem que faríem aquesta modificació, senyor secretari, 
que seria que la presentem els grups d’Iniciativa, el PSC i Esquerra, d’acord? No sé si 
ara algú de vostès vol fer alguna consideració sobre aquesta moció. No? Doncs, la 
passaríem a votació.

Votacions:

S’aprova per 15 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (5), de CIU (3) i d’ICV-EUIA (2) i 1 vot en contra, manifestats pel regidor 
del grup municipal del PP.

Urgències:

Desestimació al·legació CUT i aprovació pressupost de forma definitiva

ATÈS l’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació municipal per a 
l’any 2017 i de la plantilla del personal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 
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per a l’any 2017, per part del Ple de la Corporació municipal, en sessió 
extraordinària, de data 10 d’abril de 2017.

ATÈS la publicació, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 26 
d’abril de 2017 (CVE-Número de registre: 022017007122, de l’edicte de 
l’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació municipal per a l’any 
2017 i de la plantilla del personal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2017.

ATÈS que durant el període d’exposició pública, s’ha presentat escrit, per part 
del Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
derivat de l’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació municipal 
per a l’any 2017, pel Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària, de 
data 10 d’abril de 2017, on sol·licita que es corregeixi i es doti la partida del 
pressupost per satisfer el Fons de Pensions d’Ocupació Col·lectiu contractat per 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data 5 de maç de 1999.

ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal, de data 22 de maig de 2017, que 
resolt els aspectes econòmics, en relació a l’al·legació manifestada a l’escrit, 
presentat pel Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, derivat de l’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació 
municipal per a l’any 2017, pel Ple de la Corporació municipal, en sessió 
extraordinària, de data 10 d’abril de 2017, on sol·licita que es corregeixi i es doti 
la partida del pressupost per satisfer el Fons de Pensions d’Ocupació Col·lectiu 
contractat per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data 5 de maç de 1999.

És per tot això que es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels 
següents,

ACORDS

PRIMER.- DESESTIMAR l’al·legació manifestada a l’escrit, presentat pel 
Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, derivat de 
l’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació municipal per a l’any 
2017, pel Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària, de data 10 
d’abril de 2017, on sol·licita que es corregeixi i es doti la partida del pressupost 
per satisfer el Fons de Pensions d’Ocupació Col·lectiu contractat per l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, en data 5 de maç de 1999, atès que és contrària a la 
normativa vigent, pels següents motius:

a) Tot i que el Fons de Pensions d’Ocupació Col·lectiu contractat per 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data 5 de març de 1999, compleix 
amb els requisits formals de l’excepció regulada a l’article 19.3 de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2016 (actualment vigent, per a l’any 2017, per pròrroga pressupostària), la 
derivació econòmica és que presenta un increment de la massa salarial de 
l’administració de referència.

b) És precisament aquest increment de la massa salarial de l’administració 
de referència, que és contrari a l’increment global que poden experimentar 
les retribucions del personal al servei del sector públic, i que no pot ser 
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superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015 
(per pròrroga reglamentària, del 31 de desembre de 2016), en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació.
c) La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’any 2016 (actualment vigent, per a l’any 2017, per pròrroga 
pressupostària), tal i com es descriu, és llei de bases i en conseqüència 
d’obligat compliment per la resta de normes i, en especial, del Pacte de 
Condicions de Treball del Personal Funcionari i el Conveni Col·lectiu del 
Personal Laboral al servei de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, el qual 
quedarà inaplicable.

Afegir, que l’article 19.8 de l’esmentat text, disposa que els convenis, que 
impliquin creixements retributius superiors als fitxats a l’apartat segon, 
s’hauran d’adequar, no sent d’aplicació les clàusules que s’oposin al 
mateix.

SEGON.- APROVAR definitivament el Pressupost General de la Corporació 
municipal per a l’any 2017, amb els següents estats d’Ingressos i de Despeses:

ESTAT D’INGRESSOS

ESTAT DE DESPESES
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TERCER.- APROVAR definitivament 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.

QUART.- APROVAR definitivament 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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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.

SISÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord, al Comitè Unitari de Treballadors de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

SETÈ.- TRASLLADAR còpia de l’acord, a Intervenció/Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Ara hauríem de votar la urgència dels punts que nosaltres, per diferents 
circumstàncies, proposem que vinguin al ple. El primer és el pressupost, una al·legació 
al pressupost. De fet, no es va presentar en el seu moment perquè el dia de la 
Comissió Informativa era l’últim dia per presentar al·legacions al pressupost i, per tant, 
no es podia passar per dictaminar. Per tant, si els sembla, ho debatem i després votem 
la urgència. Si és tan amable el senyor Carles Fernández...

Sr. Fernández.- Sí. D’alguna forma, en la Comissió Informativa ja els vam explicar 
que les tres mocions, les tres propostes d’urgència les vam esmentar i vam donar els 
motius pels quals cadascuna d’elles, en aquest cas el dia 18 de maig a les 24:00 hores 
acabava el termini, per tant, eren unes hores abans, i ens havíem d’esperar a què no 
hi hagués cap altra al·legació.

És una al·legació presentada pel Comitè Unitari de Treballadors, en la que el que se 
sol·licita és que es doti en el pressupost la partida del pla de pensions. Això és el que 
demana el Comitè Unitari de Treballadors, aquesta qüestió. Hi ha un informe de 
l’interventor, que proposa desestimar aquesta al·legació perquè en tot cas, entre altres 
motius, d’acord amb l’article 19.3 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, dels 
Pressupostos Generals de l’Estat de 2016, no es pot produir un increment de massa 
salarial. Per poder fer això, hauríem de rebaixar altres aspectes del pressupost en 
capítol 1, i pensem que en aquests moments no correspon fer-ho. Per què? Doncs, 
perquè poden produir-se un seguit d’incidències durant l’any que ens obliguin a 
necessitar tenir un cert marge de maniobra en el capítol 1. Per tant, es proposa 
desestimar aquesta al·legació, i per tant, l’aprovació definitiva del pressupost 
municipal.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més? Vol allargar-se? Perquè el senyor Fortí 
ha anat al lavabo... Si vol, m’allargo jo i... (Rialles.) No, ja deu estar a punt de baixar. 

Doncs, passem a votació i apaguem l’aire, si els sembla. Si, passem a votació la 
urgència.

Aprovada per unanimitat la urgència. 
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S’aprova la urgència per unanimitat.

I ara passaríem a l’aprovació, si s’escau, l’aprovació definitiva del pressupost.

Votacions: 

S’aprova per 11 vots a favor, manifestats pels regidors d’ERC (5), del PSC (5) i del PP 
(1), 3 abstencions, manifestades pels regidors de CIU i 2 vots en contra, manifestats 
pels regidors d’ICV-EUIA.

Modificació conveni assistència Consell Comarcal del Vallès Oriental

L’ajuntament de la Roca del Vallès té subscrit un conveni amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d’assistència tècnica en virtut del 
qual l’ajuntament rep assistència en matèria de medi ambient i enginyeria a raó 
de 7 hores quinzenals.

En data 2 de maig de 2017, l’ajuntament ha sol·licitat al Consell Comarcal la 
modificació del conveni vigent per ampliar l’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura a 14 hores quinzenals.

En data 4 de maig de 217, el senyor Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori del Consell Comarcal ha emès informe favorable a incorporar 
el servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb una dedicació de 
14 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2017; a establir el cost addicional 
del servei per al 2017 en 10.800,33 €, que l’ajuntament haurà d’abonar abans 
del 30 de setembre 2017; per als anys successius de vigència del conveni, el 
cost de l’assistència queda fixat en 26.134,90 € anuals (dels quals 4.534,24 
corresponen a l’assistència de medi ambient i enginyeria i 21.600,66 € a la 
d’arquitectura)

El ple del Consell Comarcal celebrat en data de 17 de maig de 2017, va adoptar 
els
següents acords:

1. Modificar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’ajuntament de La Roca del Vallès en 
matèria de medi ambient i enginyeria, aprovat pel ple del Consell de 16 de març 
2016 i formalitzat el 20 de desembre 2016 en el sentit següent:

a. Incorporar el servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 
2017
b. Establir el cost addicional del servei per al 2017 en 10.800,33 €, que 
l’ajuntament haurà d’abonar al Consell Comarcal abans del 30 de 
setembre de 2017.
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c. Per als anys successiu de vigència del conveni, el cost de l’assistència 
queda fixat en 26.134,90 € anuals (dels quals 4.534,24 corresponen a 
l’assistència de medi ambient i enginyeria i 21.600,26 € a la 
d’arquitectura) Aquest cost s’haurà d’actualitzar segons allò establert al 
conveni.

L’article 85 del Decret Legislatiu 20/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que 
correspon a la comarca l’adequada prestació dels serveis municipals en el 
territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals.

L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal 
de Catalunya estableix la competència de la comarca per a la prestació 
d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis

L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis, estableix que la comarca, de conformitat 
amb allò que estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis 
de competència municipal en virtut de delegació o conveni.

L’article 114.3 lletra e) del D.L. 2/2003 estableix que és necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membre de la Corporació 
per adoptar els acords relatius a la realització d’encàrrecs de gestió o de 
delegacions a d’altres administracions.

La intervenció municipal ha emès informe favorable.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, prèvia admissió per urgència de 
la consideració i debat del present punt, que adopti els acords següents:

Primer. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’ajuntament de La 
Roca del Vallès en matèria de medi ambient i enginyeria, aprovat pel ple del 
Consell de 16 de març 2016 i formalitzat el 20 de desembre 2016 en el sentit 
següent:

a. Incorporar el servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 
2017
b. Establir el cost del servei per al 2017 en 15.334,57 €.
c. Per als anys successiu de vigència del conveni, el cost de l’assistència 
queda fixat en 26.134,90 € anuals (dels quals 4.534,24 corresponen a 
l’assistència de medi ambient i enginyeria i 21.600,26 € a la 
d’arquitectura) Aquest cost s’haurà d’actualitzar segons allò establert al 
conveni.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa d’import total de 15.334,57 euros, en 
concepte d’aprovació del contingut i la signatura del conveni d’assistència 
tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria i arquitectura amb l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost 
anual de 15.334,57 euros, per a l’any 2017 i d’un cost anual de 26.134,90 
euros, més les actualitzacions acordades, per a l’any 2018.
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Tercer.- Informar que a la comptabilitat municipal figuren els següents 
assentaments,
en la modalitat de Retenció de Crèdit (RC), de data 22 de maig de 2017:

Número d’operació: 220170005593.
Import: 4.534,24 euros.
Text lliure: Per garantir el conveni amb el CCVO, pel suport d’un enginyer.
Número d’operació: 220170005594
Import: 10.800,33 euros.
Text lliure: Per garantir el conveni amb el CCVO, pel suport d’un
arquitecte.

... per garantir l’obligació que comporta l’aprovació del contingut i la signatura 
del conveni d’assistència tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria i 
arquitectura amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, amb un cost anual de 15.334,57 euros, per a l’any 2017 i d’un 
cost anual de 26.134,90 euros, més les actualitzacions acordades, per a l’any 
2018.

Quart.- Reconèixer l’obligació de la despesa d’import total de 15.334,57 euros, 
en concepte d’aprovació del contingut i la signatura del conveni d’assistència 
tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria i arquitectura amb l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost 
anual de 15.334,57 euros, per a l’any 2017 i d’un cost anual de 26.134,90 
euros, més les actualitzacions acordades, per a l’any 2018.

Cinquè.- Ordenar el pagament, d’import total de 15.334,57 euros, en concepte 
d’aprovació del contingut i la signatura del conveni d’assistència tècnica en 
matèria de medi ambient, enginyeria i arquitectura amb l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 
15.334,57 euros, per a l’any 2017 i d’un cost anual de 26.134,90 euros, més les 
actualitzacions acordades, per a l’any 2018, abans del 30 de setembre de 2017, 
i prèvia conformitat, per part dels Serveis Tècnics municipals de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, de la correcta execució de les matèries que s’indiquen a 
l’esmentat conveni d’assistència tècnica en matèria de medi ambient, enginyeria 
i arquitectura.

Sisè.- Supeditar el pagament anterior, a les disponibilitats de la Tresoreria 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Setè.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, als efectes escaients.

Vuitè.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, als Serveis 
Tècnics municipals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, assignats al control i 
seguiment del conveni d’assistència tècnica en matèria de medi ambient, 
enginyeria i arquitectura amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb un cost anual de 15.334,57 euros, per a l’any 
2017 i d’un cost anual de 26.134,90 euros, més les actualitzacions acordades, 
per a l’any 2018, als efectes escaients.

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 286e7cd30b1b448fa21687a70d374ea3001 Data document: 13/06/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 14/08/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 14/08/2017 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=286e7cd30b1b448fa21687a70d374ea3001


93

Novè.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, als efectes escaients.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El següent punt és el conveni, diguem-ne, que tenim d’assistència 
tècnica en diferents matèries per part del Consell Comarcal. En aquest cas, el motiu de 
què no entrés en la Comissió Informativa és perquè fins dimecres, el dimecres abans 
de la comissió informativa, era el plenari del Consell Comarcal. El que passa és que no 
vam tenir l’informe de l’acord per poder-ho entrar en temps i forma a la comissió 
informativa, per tant, per això se’ls va informar que estàvem esperant aquesta 
notificació oficial i, per tant, tramitar-ho.

Sí, té la paraula el senyor García Lorenzana.

Sr. García.- Sí. Bé, en l’actualitat tenim un conveni de col·laboració amb el servei 
d’assistència tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que tenim un tècnic, 
concretament un enginyer, que ens està recolzant 14 hores setmanals en temes 
d’activitats, i ara el que demanem és ampliar aquest conveni per tenir 14 hores un 
arquitecte perquè recolzi tot el tema del servei de Territori, sobretot temes 
d’urbanisme, d’informació de llicències i també de planejament, i un tema important 
que ara mateix no ens està funcionant bé, que és la disciplina urbanística. Llavors, bé, 
ampliem aquestes 14 hores. Això ja ha estat aprovat pel ple del Consell Comarcal, si 
l’aprovem avui al nostre ple, aproximadament el termini per a la incorporació 
d’aquesta persona serà d’aproximadament entre unes quatre setmanes més o menys, 
és a dir, cap a finals del proper mes podríem tenir aquesta persona aquí durant 
aquestes 14 hores. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Senyor Ros.

Sr. Ros.- Comentari breu. Celebrem aquesta contractació perquè la situació dels 
serveis tècnics municipals és absolutament lamentable. En aquests moments, els 
retards són escandalosos. De totes maneres, ens preocupa que el cost és altíssim, el 
cost és de 26.000 euros per 14 hores. Vam tenir contractada una altra arquitecta 
durant pocs anys, molt poc temps, el pla d’ajustament ho va tombar tot, va ser una de 
les places que no es van poder mantenir, i en aquell moment tenien més musculatura 
els serveis tècnics per funcionar. Crec que valdria la pena reconsiderar la plantilla de 
cara al moment que sigui possible, perquè fent-ho, suposo que això va per al capítol 2, 
d’aquesta manera, surt car, surt costós, i no es disposa de prou estructura. Són 14 
hores només, per tant, no arriba ni a una mitja jornada.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor García Lorenzana?
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Sr. García.- És cert, el cost d’aquesta persona, per la jornada que farà, és una 
miqueta alt, són les tarifes que aplica el Consell Comarcal, però aquesta decisió que 
hem pres té dos avantatges principals: una és la ràpida incorporació d’aquesta 
persona, i la segona és que és un funcionari que podrà signar els informes. Qualsevol 
altra alternativa passava per una modificació de la plantilla, que en aquests moments 
trigaria un temps que no tenim per poder agilitzar tots els temes que tenim pendents 
en el servei de Territori. Llavors, per això era la urgència de poder incorporar 
ràpidament una persona, i ja plantejarem de cara al futur si cal redimensionar els 
serveis tècnics municipals.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari més?

Sr. Ros.- De fet, jo deia això. Jo no qüestionava la urgència, la urgència és innegable, 
en el moment en què estan els serveis tècnics. Qüestionava que aquest cos 
transitòriament, evidentment, s’incorpora un funcionari amb molta agilitat això està 
bé, està ben resolt, però aquest cost és elevat, per tant, això s’ha de mantenir poc 
temps. Si paral·lelament s’inicia l’estudi per redimensionar la plantilla, per analitzar els 
llocs de treball, la valoració, tot això que fa temps que s’ha de fer, doncs, plantejar 
potser de cara a l’exercici vinent la incorporació d’un segon arquitecte o una segona 
arquitecta en plantilla.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs, passem a votació la urgència.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovada per unanimitat.

S’aprova la urgència per unanimitat.

I ara passem a l’aprovació, si s’escau, del conveni.

Votacions: 

Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors d’ERC (5), del PSC (5), d’ICV-
EUIA (2) i del PP (1) i 3 abstencions de CIU.

Compatibilitat segon de lloc de treball 

El senyor Xavier Rodríguez Martínez, adscrit al lloc de treball de tècnic de 
transparència corresponent a un grup A2, en l’ Àrea d’Atenció a les persones, ha
presentat sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per exercir l’activitat 
consistent en assessor de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, mitjançant 
instància presentada en data 3 de maig de 2017 (RE. 2017/3659) Les tasques 
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per les quals demana la compatibilitat són d’assessor, amb un dedicació de 10 
hores.

Requerit el senyor Rodríguez sobre l’horari i la retribució prevista a l’ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta, aquest comunica que el seu horari serà de 16 a 21 
hores, dilluns i dijous, i la seva retribució de 555,18 € bruts. Tanmateix, la 
durada d’aquest segon contracte a Sant Cebrià de Vallalta seria de sis mesos.

Requerit informe a l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de l’ajuntament de 
La Roca del Vallès on presta les tasques d’assessor el senyor Rodríguez, la seva 
cap va emetre informe en data 23 de maig en què es fa constar el següent:

“El Sr. Xavier Rodríguez ocupa el lloc de treball de tècnic de 
transparència, participació ciutadana i comunicació, amb una dedicació 
horària de 37’5 hores a la setmana.

L’horari que desenvolupa és, de forma general, de 8 a 15 i la tarda dels 
dilluns, de 16 a 18’30h. No obstant això, i per necessitats de servei, el 
treballador ha de treballar alguns festius. Aquestes hores extraordinàries 
són compensades amb hores de descans durant els horaris habituals de 
feina, i normalment són les tardes de treball de dilluns.

D’altra banda, algunes entitats o usuaris no poden reunir-se els dilluns i 
el Sr. Xavier, de forma voluntària, i d’acord amb la direcció de l’Area, 
canvia la tarda de treball a dimarts, dimecres o dijous, segons els punt 
segon de l’acord horari de personal d’oficines de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès.

Per tot això, es conclou

Que la sol·licitud del Sr. Xavier Rodríguez no comporta cap interferència 
en el desenvolupament de la seva activitat a l’Ajuntament, ni a nivell 
organitzatiu de l’Àrea i per tant, no es troba cap impediment en 
l’atorgament de l’esmentada sol·licitud.”

El secretari de l’ajuntament ha emès un informe, el qual es transcriu a 
continuació, pel que fa a les seves consideracions jurídiques i les seves 
conclusions:

“Fonaments jurídics
           1.la normativa de aplicació a aquesta sol·licitud es concreta en :

- Llei 53/1984, de 26 de desembre d’Incompatibilitats del Personal al 
Servei de les Administracions Públiques (art. 2.1c).
- Reial decret 598/1985, de 30 d’abril sobre incompatibilitats del Personal 
al Servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, 
organismes i empreses dependents.
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat.

2. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal 
al Servei
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de les Administracions Públiques, en el seu article 2.1c) estableix que la 
mateixa serà aplicable, entre uns altres, al personal al servei de les 
Corporacions Locals i dels Organismes dependents, entenent-se inclòs en 
aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de 
la relació d’ocupació.

3. L’article 1.3 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del Personal al servei de les Administracions Públiques, disposa que “ 
l’acompliment d’un lloc de treball pel personal inclòs en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol 
càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o 
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la 
seva imparcialitat o independència”.

4. L’art. 7 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix el següent:
“1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de 
actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos 
o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos 
Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la 
correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación 
ordinaria, incrementada en:
– Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel
equivalente.
– Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel
equivalente.
– Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel
equivalente.
– Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal 
equivalente.
– Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal 
equivalente.
La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso 
acuerdo expreso del Gobierno, órgano competente de las Comunidades 
Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en base a razones de 
especial interés para el servicio.

2. Los servicio prestados en el segundo puesto o actividad no se 
computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo 
suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas 
extraordinarias, así como las prestaciones de caràcter familiar, sólo 
podrán percibirse por uno de los puestos, cualquiera que sea su 
naturaleza.”

5. L’article 6 del Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, estableix 
l’obligatorietat d’un informe favorable de l’Administració on s’ha de 
desenvolupar el segon lloc de treball, el qual ha de ser aprovat pel Ple de 
la Corporació. En el mateix sentit es pronuncia l’article 9.2 de la Llei 
53/1984. En aquest sentit, l’esmentat article 6 disposa el següent:

“Article. 6.
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1. Toda autorización de compatibilidad requiere informe favorable de la 
autoridad correspondiente al segundo puesto.
2. Si los dos puestos corresponden a la Administración del Estado, el 
informe serà emitido, según proceda, por la Subsecretaria del 
Departamento correspondiente, el Delegado del Gobierno, el Gobernador 
Civil o el Rector de la Universidad.
3. Si se trata de compatibilizar puestos en el ámbito de Administraciones 
Públicas diferentes, el informe habrá de ser emitido, según los casos: Por 
el Ministerio de la Presidencia, oído, según proceda, la Subsecretaría del 
Departamento correspondiente,  el Delegado del Gobierno, el Gobernador 
Civil o el Rector de la Universidad; por el Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, o por el Pleno de la Corporación Local.”
En aquest sentit, s’ha comunicat per part de la secretaria de l’ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta que l’aprovació d’informe favorable per a 
l’exercici d’aquest segon lloc de treball en aquest ajuntament, ha estat 
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa i passarà a la 
consideració del Ple que s’ha de celebrar el dijous dia 25 de maig 2017

6. D’acord amb l’art. 9.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al servei del sector públic, l’autorització o 
denegació de l’exercici d’un segon lloc de treball del sector públic correspon al 
Ple de la respectiva Corporació Local.

7. La retribució que percep el senyor Rodríguez a l’ajuntament de La Roca del 
Vallès és 1.727,29 € bruts mensuals, per la qual cosa la retribució de 555,28 € 
bruts mensual que percebria a l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta estaria 
dins del marge del 35% que admet la Llei. Tanmateix, totes dues retribucions 
juntes no superen els 51.340,94 € bruts anyals, corresponent a la retribució del 
Director General.

En conseqüència, no concorre en el sol·licitant la limitació per retribució. Pel que 
fa a la dedicació horària, cal tenir present que l’acord horari del personal 
d’oficines de l’ajuntament de La Roca del Vallès, de data 23 d’octubre 2015, va 
acordar que el personal d’oficines tindrà l’horari fix d’una tarda a la setmana, 
dilluns o dijous, de 16:30 a 18:30 hores. Ara bé, de l’informe de l’Àrea es 
desprèn que el senyor Rodríguez desenvolupa feines que excedeixen les 
habituals del personal d’oficines,  atès que sovint treballa en dies festius, el que 
està provocant que moltes vegades que compensi amb la jornada prevista per 
als dilluns a la tarda. És per això que qualsevol autorització de compatibilitat 
haurà d’estar condicionada a la circumstància que el segon lloc de treball a 
l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta no condicioni o menyscabi l’estricte 
compliment dels seus deures com a tècnic de l’ajuntament de La Roca del 
Vallès, de forma que compleixi l’horari fix a què es troba obligat.

L’incompliment d’aquesta condició ha de determinar que no pugui continuar 
exercint aquesta segona activitat en l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

Tanmateix, aquesta compatibilitat queda condicionada a que el Ple de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, informi favorablement dita 
compatibilitat en els termes de l’article 53/1984 de 26 de desembre”
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Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, prèvia aprovació d’inclusió en la 
sessió plenària per al seu debat i posterior votació per urgència, atès que 
aquesta proposta no ha estat informada per la comissió informativa per la 
necessitat de tenir prèviament constància de la inclusió de l’informe favorable a 
la compatibilitat de l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta en llur comissió 
informativa (la qual fou celebrada en data 18 de maig de 2017) l’adopció dels 
següents acords:

PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat al senyor Xavier Rodríguez Martínez, 
adscrit al lloc de treball de tècnic de transparència corresponent a un grup A2, 
en l’ Àrea d’Atenció a les persones, per a l’exercici d’un segon lloc de treball a 
l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a l’exercici de tasques 
d’assessorament, pels motius anteriorment exposats, i amb les condicions 
determinades, i que es tenen aquí per reproduïdes a tots els seus efectes.

SEGON.- En cap cas l'autorització suposarà modificació de jornada de treball i 
horari dels llocs de treball que resulten afectats, de forma que menyscabi o no 
permeti l’exercici de les funcions que corresponen al lloc de treball que ocupa a 
l’ajuntament de La Roca del Vallès, condicionant-se l'autorització de 
compatibilitat a l'estricte compliment en ambdós

TERCER.-Els serveis prestats en el segon lloc, càrrec o activitat no es 
computaran a l'efecte de triennis ni de drets passius. Les pagues 
extraordinàries, així com les prestacions de caràcter familiar, només es 
percebran pel lloc principal.

QUART.- L'acompliment del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap 
cas, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o 
descuit en l'acompliment dels mateixos. Les corresponents mancances seran 
qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant 
automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en 
la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu

CINQUÈ.- El present acord queda igualment condicionat en la seva validesa a 
l’aprovació d’informe favorable a la compatibilitat pel Ple de l’ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- I el darrer punt que també hem de tractar la urgència és la petició d’una 
compatibilitat per part del treballador de la casa Xavier Rodríguez Martínez. La 
urgència és que ens ha coincidit tant la comissió informativa com el ple amb les 
mateixes dates de l’ajuntament que ens demana poder obtenir la compatibilitat 
d’aquest treballador municipal, que és Sant Cebrià de Vallalta. Com que ens coincideix 
amb les mateixes dates, el que nosaltres sí que dèiem era que en aquest cas, vist 
l’informe que ens han fet des de Secretaria, i vista la possibilitat de fer-ho, en tot cas 
era una aprovació d’aquesta competència lligada a què avui, en el seu plenari, s’aprovi 
també la competència i ens enviïn el document oportú justificant aquesta possibilitat. 
Algun comentari?
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Sr. Ros.- Bé, la tradició en aquest ajuntament era donar sempre les compatibilitats a 
tothom, cosa que s’havia respectat fins crec que va ser l’any passat, que no va ser 
així. En aquest cas suposo que tornarem a la tradició, i que es donaran les 
compatibilitats.

De totes maneres, em preocupa, i m’agradaria que m’ho aclarissin, algunes coses. El 
dictamen que ens han fet arribar, també crec que ha estat avui mateix, parla que 
aquest treballador presta tasques d’assessor, i els assessors els anomena el ple com a 
càrrecs de confiança. Per tant, què és això de què presta tasques d’assessor? Ho posa 
aquí, eh?

I també, i això no ho he sabut trobar perquè no hi ha prou informació ni en el portal de 
la transparència ni a la pàgina web, he estat buscant la plantilla i no he aconseguit 
trobar la plantilla enlloc. Ahir la vaig trobar d’un altre ajuntament amb molta facilitat, i 
en canvi, impossible trobar la plantilla que vam aprovar en el ple de març, que no està 
penjada, correcte, però en tot cas, jo la hauria de tenir com a regidor. No l’he trobada. 
L’he buscat a la documentació del ple i no l’he trobada.

En tot cas, la segona qüestió és que aquesta persona que demana la compatibilitat 
ocupa el lloc de treball de tècnic de Transparència, Participació Ciutadana i 
Comunicació. Que jo sàpiga, aquesta plaça no existia en la plantilla municipal, i com 
que no s’ha fet cap procés selectiu amb aquesta persona i ha anat passant d’una 
suplència per maternitat, com a tècnic de Cultura, a tècnic de no se sap què, doncs, no 
sé, és una qüestió que ens planteja molts dubtes del que estem aprovant. No sé si em 
poden donar una miqueta més de llum.

Sr. Fernández.- A veure, la compatibilitat que es va denegar tenia un informe 
desfavorable de Secretaria, per tant, si no es va donar és per un motiu, no per una 
qüestió de criteri, de canvi de criteris. Sí, home, si Secretaria la desestima, el que és 
normal és que no la donem. Per tant, primer tema, aquest. Tinguem clar que aquesta 
està informada favorablement, o en tot cas no hi ha un informe desfavorable, per tant, 
mantenim, jo crec que mantenim el mateix criteri. Si es pot donar, es dóna, en això no 
hi ha un canvi de criteri.

Pel que vostè comenta de la plantilla en el portal de Transparència, avui s’ha aprovat 
definitivament el pressupost, i estarà. I jo ara no posaré la mà al foc perquè no d’això, 
però si no m’equivoco, avui mateix –avui mateix– en l’aprovació definitiva del 
pressupost, hi ha la plantilla. Avui mateix, en la documentació de l’aprovació definitiva, 
i crec recordar que en l’aprovació inicial del pressuposto també hi havia la plantilla. Per 
tant... En el dictamen, eh? O sigui, la plantilla vigent a dia d’avui, que és la de l’any 
passat, potser no està en el portal de la Transparència, això no li ho discuteixo, però 
que la plantilla que s’ha portat a aprovació en l’aprovació inicial del ple del 10 d’abril i 
en l’aprovació definitiva d’avui, en els dictàmens o les propostes que constaven a ple, 
hi havia la plantilla. O sigui, en la d’avui segur –en la d’avui segur– i en la del ple 
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d’aprovació inicial segur que també, perquè és una cosa que s’elabora des 
d’Intervenció i està. Per tant...

Segon punt: quan parla d’assessor, parla d’assessor a l’ajuntament de Sant... O sigui, 
les tasques per a les quals demana la compatibilitat són assessor, amb una dedicació 
de deu hores. 

Sr. Ros.- Permeti’m que l’interrompi. “Requerit informe a l’Àrea de Servei i Atenció a 
les Persones de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, on presta les tasques d’assessor el 
senyor tal...” 

Sr. Fernández.- En tot cas, és un error que caldrà solucionar i en tot cas el secretari 
ens dirà. Aquí, més endavant, el que queda clar també és que ocupa un lloc de treball 
de tècnic de Transparència i Participació Ciutadana, com altres places ocupades durant 
tot aquest temps que no estaven en plantilla, no és un tema diferent d’altres situacions 
en aquest ajuntament al llarg d’aquests darrers anys també, per tant –i ho sap bé– no 
és una cosa diferent del que ha passat. El seu nomenament correspon a un decret 
d’Alcaldia em sembla que és per obres i serveis determinats, per un període de sis 
mesos, que si no recordo malament es va donar compte al ple com a tema de 
Personal, per tant, coneixement d’això en tenia. 

En tot cas, si no ho recorda, per a això estem ara, per recordar-li, faltaria més. En tot 
cas, de tot el que comenta, sí que potser no està ben especificades aquestes tasques 
d’assessor, però evidentment aquest senyor no està en tasques d’assessoria de tipus 
polític, perquè això és un tema que en tot cas nomena, pot nomenar l’alcalde, l’alcalde 
pot nomenar, pot proposar un nomenament, i en tot cas ho aprovarà...

Hi ha una diferència entre càrrecs directius que aprova el ple, i càrrecs polítics, que 
crec que els aprova directament l’Alcaldia. Crec. L’aprovació pel ple són els càrrecs 
directius, però en tot cas, podrem demanar en algun altre moment que ens ho 
aclareixi el senyor secretari. Tampoc no crec que vingui al cas en aquest tema. Està 
clar que aquesta persona no fa una tasca d’assessor, fa una tasca tècnica, i ja li dic, el 
nomenament per resolució d’Alcaldia és un determinat que li he comentat i del que es 
va donar compte aquí, al ple, i que té una durada de sis mesos, i és una plaça que en 
tot cas ens plantejarem, el fet de veure com la dotem. Però tenim persones en aquest 
ajuntament que estan sense plaça creada des de fa uns quants anys. Algunes 
persones, i no una només, alguna més que una. Per tant, són temes als que haurem 
d’anar poc a poc donant resposta i adequant la seva situació a una normalitat.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs, passem a votació la urgència.

Aprovada per unanimitat.

S’aprova la urgència per unanimitat

I passem ara a votació, si s’escau, la compatibilitat.
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Votacions:

Aprovat per 13 vots, manifestats pels regidors d’ERC (5), del PSC (5) i d’ICV-EUIA (2) i 
del PP (1) i 3 abstencions. Manifestats pels regidors del grup municipal de CIU

C)Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de la rectificació de la Resolució de l’Alcaldia-Presidència 
número 2017/184, de data 28 de febrer de 2017, que aprova la Liquidació del 
Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2016.

Sr. Alcalde.- Bé, ara passem al control i gestió municipal. Dació de compte de la 
ratificació de la Resolució d’Alcaldia de data 28 de febrer d’aquest any, on s’aprova la 
liquidació del pressupost general de l’ajuntament de l’any 2016.

Sr. Fernández.- Sí. Quan vam aprovar la liquidació es va donar compte en ple. 
Posteriorment, Diputació realitza un tancament posterior, i s’ha detectat una petita 
diferència, d’un import de 48 euros, que disminueix el romanent de Tresoreria. 
Nosaltres vam presentar un romanent de Tresoreria de 5.534.977,04 euros, i realment 
és de 5.534.928,17 euros. Aquesta diferència, evidentment, s’ha d’aprovar per 
resolució d’Alcaldia, i donar compte al ple, perquè formalment produeix una 
modificació de la liquidació que es va aprovar en el seu moment.

Sr. Alcalde.- Molt bé. Algun comentari? Cap comentari? 

Senyor secretari, el regidor li vol fer una consulta.

Sr. Fernández.- A veure, tenim l’informe de morositat, que no ha aparegut en l’ordre 
del dia però el tenim, i jo crec que valdria la pena... Hi ha algun inconvenient en poder 
fer aquesta explicació?

Sr. Secretari.- En principi, no surt en l’ordre del dia, com el punt no surt en l’ordre del 
dia. És un punt que no cal que estigui dictaminat, però és veritat que la seva inclusió 
seria un punt més d’inclusió, en l’ordre del dia. Per incloure’l, el votem i ja està. Però 
vull dir, no és hàbil que estigui determinat per la comissió informativa, perquè és un 
donar compte i no té efectes dispositius, però és veritat que no surt en l’ordre del dia 
ni en la convocatòria.

Sr. Fernández.- Ho podem fer ara o ho podem fer després, en informacions 
d’Alcaldia, com una més, i així no hem de modificar res.

Sr. secretari.- Jo dic que si es vol donar la constància per donar... Perquè si no 
m’equivoco, la normativa... Aquí l’interventor podrà corregir, però la normativa...

Sr. interventor.- La normativa no obliga a fer aquest donar compte al ple, però va ser 
el propi ple el que es va obligar a donar-se compte a sí mateix. A partir d’aquell 
moment... 
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Sr. Fernández.- Hi ha algun inconvenient per als regidors perquè ho fem en informes 
d’Alcaldia? Doncs, ho fem en informes d’Alcaldia, i així no hem de tocar l’ordre del dia. 
Si els hi sembla, eh?

Sr. Alcalde.- D’acord, ho farem així, ho farem en informes d’Alcaldia. 

C-4 Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- El punt C-4 és resolucions d’Alcaldia. Tenen alguna...?

Sr. Ros.- A veure, una consideració general. He trobat a faltar la relació de resolucions 
d’Alcaldia. La relació. La relació va molt bé perquè per intuïció mires les tres o quatre 
que després vols anar a buscar. Sí que és cert que allò que no sé com es diu mai, en el 
núvol aquell està penjat, no acaba de ser operatiu perquè ara s’ha posat un número 
davant, però s’ha posat 013, 014, i el que ha escrit el 15 s’ha deixat el zero i ha posat 
15, 16, llavors, tot s’ha desendreçat una altra vegada. Algunes van amb ZIP, algunes 
van amb PDF, costa molt de trobar i de llegir. No és operatiu de moment. 

En tot cas, he estat mirant la relació sencera. Quan tenim la relació del ple és molt 
més fàcil, perquè hi ha un percentatge molt baix de resolucions que interessa 
preguntar. En tot cas, de les que he pogut mirar, perquè és la primera vegada que vinc 
a un ple sense haver-les pogut consultar totes, no sé si em podran aclarir alguna cosa, 
però en tot cas, la 311/2017, de 18 d’abril, és una resolució que requereix a la 
Generalitat que es paguin els 202.438 euros del decret de presons, del decret que el 
senyor Álvarez i jo vam treballar durant molts anys, i que finalment es va aprovar el 
març del 2015, quan acabàvem el nostre mandat. Això, que va doblar els diners que 
arribaven al municipi pel concepte de presons, enteníem que hi havia d’arribar 
automàticament, i en veure aquesta resolució m’ha sorprès que haguem de fer 
aquesta reclamació perquè la Generalitat faci el pagament del 2017. Aviam si ens ho 
poden aclarir.

Una altra que m’ha cridat l’atenció és la 316 del 2017, de 21 d’abril, que és la 
substitució de la gespa del camp de futbol de la Torreta, amb la contractació d’un 
tècnic extern. Quan es va fer la substitució de la Roca, es va fer amb tècnics de la 
casa. Quin és el canvi de criteri?

I l’última que he pogut, així, veure, de les que he pogut consultar, és la 399/2017, de 
15 de maig, que és la contractació d’un equip d’arquitectes per remodelar la planta 
baixa de Can Sol, d’aquest ajuntament, que és un edifici catalogat i que, per tant, 
hauria de passar per comissió de Patrimoni, de la qual no tenim coneixement que 
s’hagi fet cap intenció de remodelar. A veure si ens ho poden explicar una miqueta 
més.

Sr. Alcalde.- Bé. La primera de les resolucions, la de la Generalitat, en aquell moment 
aquest gran acord, que ningú ha dit que no, eh?, no estava tot signat, no hi havia cap 
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mena de compromís de la data de cobrament. Pot ser el dia 1 de gener, dia 2, dia 3, o 
pot ser el darrer dia de l’any. Per tant, el que nosaltres estem fent és demanar que 
se’ns ingressi, diguem-ne, amb aquesta carta, que se’ns doni una data. 

Això ja s’ha demanat en reiterades ocasions. El que sí que és veritat és que també, 
això sí que li ho puc dir, jo vaig parlar precisament amb el conseller Mundó i li vaig 
transmetre aquesta necessitat, i ens va dir que era un tema que tenien pendent i que 
ja n’havien parlat al Govern, i que buscarien la manera que fos efectiu un pagament, 
tant a nosaltres com a la presó de Sant Esteve Sesrovires, que es trobava en la 
mateixa situació que nosaltres. Per tant, la voluntat del conseller és de poder-nos 
resoldre ja una data. De tota manera, jo li vaig transmetre que ja li havia fet aquesta 
petició de manera formal, perquè així ens ho havien comentat els tècnics de la pròpia 
conselleria que així ho féssim. Per tant, és per a això, és per buscar una data, que 
aquesta data, diguem-ne, no sortia enlloc. No hi ha, en aquest acord, cap moment en 
què es digui que es pagarà el primer trimestre o... No, es pagarà dintre de l’any i, per 
tant, la voluntat és de tenir els diners així. Diria que, bé, d’això n’havíem parlat en el 
seu moment perquè precisament era una demanda que n’havíem parlat, però vaja, és 
igual, en aquest cas és això.

La següent, la substitució de la gespa del camp de futbol, no ho recordo. Jo recordo 
perfectament un tècnic aquí, en ple mes d’agost, quan no hi havia ningú, un tècnic 
extern que duia el tema del seguiment, i diria que era ell qui havia fet tots els treballs. 
Demà m’informaré i de ben segur que li ho podré dir, però diria, diria quasi segur, que 
sí que s’havia fet i, per tant, no seria un canvi de criteri. Si no, haurem fet un canvi de 
criteri, però quasi segur que no.

I la darrera, la casa de Can Sol, el que estem treballant és la possibilitat d’un canvi 
d’ubicació d’aquesta OAC lamentable que tenim, tal i com la tenim a dia d’avui. 
Llavors, simplement és un canvi d’ubicació d’aquest espai, per tant, en principi no 
estem parlant de tocar res estructural ni res..., però evidentment això, quan es 
decideixi i s’aprovi, s’haurà de passar per una comissió de Patrimoni, i segur que la 
farem –segur, segur que la farem– i no trigarem pas tant com les altres. El que sí és 
que l’haurem de fer quan tinguem alguna cosa més a parlar del tema de Patrimoni.

Són aquestes tres. Ja li dic, aquesta del camp de futbol la mirarem, perquè em 
sembla... Si s’hagués canviat no en sóc conscient. Algú més té alguna resolució? 
D’acord. 

C-7 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.-Són informacions d’Alcaldia, i ara sí que donarem la informació. Té la 
paraula el senyor Carles Fernández, regidor d’Hisenda.

Sr. Fernández.- Bé. A veure, amb el tema de l’informe de morositat, dues dades. 
Una, el període mitjà de pagament, que parlar des de l’aprovació de la factura fins al 

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 286e7cd30b1b448fa21687a70d374ea3001 Data document: 13/06/2017

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Albert Gil i Gutiérrez 14/08/2017 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Antoni Peralta Garcerá 14/08/2017 SECRETARI

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=286e7cd30b1b448fa21687a70d374ea3001


104

pagament de la factura. El període mitjà de pagament és de 5,62 dies, i, diguem-ne, el 
període mitjà de pagament, que té en compte des de l’entrada de la factura en 
registre, estem en 25 dies. Per tant, en tots dos casos molt per sota dels terminis 
màxims que fixa la normativa de morositat.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fernández. 

C-8 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fernández. El següent punt és el punt de precs i 
preguntes per part dels representants. Sí, el regidor Ros.

Sr. Ros .- Sí, més que una pregunta, un comentari així, general. Avui, aquesta tarda 
mateixa, he rebut la resposta a les preguntes que vaig formular en el ple del 26 de 
gener d’aquest mateix any, és a dir, quatre mesos menys un dia després. Bé, li 
agraeixo molt al regidor que m’hagi contestat, que s’hagi recordat de mi. Els càrrecs 
electes tenim dret a rebre les respostes en quatre dies, si no recordo malament. Me les 
he mirat molt per sobre, evidentment, però sí que m’ha sorprès la resposta en general, 
una miqueta la resposta en general sobre diversos temes de disciplina urbanística o de 
greuge comparatiu d’immobles que han tret llicència, immobles que no l‘han tret, però 
el fet que vingui a dir, en regla general està dient que l’ajuntament té constància d’uns 
fets, però que no disposa de recursos humans per actuar. Els ajuntament actuen per 
acció i per omissió, per tant, conèixer uns fets i no actuar és greu, és molt greu.

Ha fet un comentari abans en general, que no estaven afrontant la disciplina 
urbanística. Vam tenir un tècnic, extraordinari, per cert, de Disciplina Urbanística, que 
va fer una gran tasca, i que durant molts anys, en èpoques de govern del PSC i en 
èpoques del govern nostre, aquest tècnic, que era de Disciplina Urbanística, era el 
jurista de l’àrea de Territori, era el que informava tot el territori i, per tant, la seva 
tasca, la que va deixar en aquest ajuntament, no té preu. No té preu perquè realment 
va ser extraordinari.

Clar, en aquest moment, tenim els mateixos recursos humans, no crec que hagi 
augmentat la conflictivitat, més aviat al contrari, i no afrontar aquests problemes 
realment és bastant greu. En tot cas, ja analitzaré bé la resposta, i si de cas, per escrit 
ja li faria arribar les consideracions que cregui oportunes sobre actuacions concretes de 
les quals fins i tot aquí, si li han fet informes, que no sé si li han fet informes, o fins i 
tot no sé si aquesta resposta ha tingut filtre de Secretaria, perquè crec que si l’hagués 
tingut no hagués sortit així aquesta resposta, hi ha tècnics que coneixen perfectament 
aquests temes. Els coneixien de la meva època de regidor d’Urbanisme de fa vuit 
mesos enrere. Hi ha actes de comissions de Territori de les que jo vaig formar part, on 
s’havia parlat d’aquests temes ja, i s’havien assignat funcions perquè algú els afrontés. 
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Per tant, a mi em sorprèn molt aquesta resposta, que rebo quatre mesos després 
d’haver formulat les preguntes, i vuit, nou mesos després que moltes d’aquestes coses 
estiguessin ja en consideració dels serveis tècnics. 

Sr. García.- Bé, senyor Ros, a veure. És cert, he trigat quatre mesos, que és 
moltíssim menys del que trigava vostè a contestar l’oposició quan estava al govern. 
Primera consideració.

Segona consideració: és cert, pel que m’han comentat, jo no el vaig conèixer, que vam 
tenir un magnífic tècnic de Disciplina Urbanística, que lamentablement va marxar de 
l’Ajuntament de la Roca, i que vostè no va substituir –que vostè no va substituir. 

Jo he heretat els seus serveis tècnics, exactament amb el mateix personal que hi havia 
llavors. I totes aquestes coses que vostè afirma en el ple, i que afortunadament 
queden gravades, els tècnics d’aquests serveis tècnics que jo he heretat de vostè, no 
tenen cap mena de coneixement. I si haig d’escollir, em crec els tècnics dels serveis 
tècnics de l’ajuntament. No s’ho prengui malament, però si m’haig de creure algú, em 
crec els serveis tècnics de l’ajuntament.

És cert que no estem afrontant la disciplina urbanística com l’hauríem d’afrontar, 
perquè no disposem dels recursos humans, en aquests moments, per fer no únicament 
uns informes tècnics, sinó per fer un seguiment de tots els expedients que hauríem 
d’obrir. Fem aquells que, en aquests moments, ens semblen més urgents i més greus, 
amb els recursos humans que tenim, i per a això hem començat a posar les bases per 
augmentar aquests recursos humans. El primer, el que hem passat fa un moment, que 
és l’ampliació del conveni amb el Consell Comarcal. Segurament el següent termini 
serà cobrir aquesta plaça de tècnic de disciplina, ja que no sembla ser que la persona 
que l’ocupava tingui intencions de tornar a l’ajuntament en un termini curt, per poder 
afrontar tots aquests problemes que tenim. Però són uns problemes que ara no podem 
afrontar, i que vostè, quan era regidor, pel que em diuen els tècnics, tampoc estava 
afrontant.

Llavors, tenim un problema molt greu, crec que tenim un problema molt greu tots, no 
és un problema molt greu del govern o de l’oposició, tenim un problema molt greu de 
dimensionament dels recursos humans que tenim en aquest ajuntament, que ho hem 
de solucionar entre tots. Després, aquí ens podrem discutir, però la realitat és la que 
és.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Algú té alguna... Doncs, donem... Té alguna pregunta més? 
D’acord. Donem per acabat aquest punt. Sí que és veritat que dono fe del que diu el 
senyor García Lorenzana, el senyor, el tècnic, l’excel·lent tècnic que hi havia aquí, i 
que va marxar pels motius que molts de nosaltres sabem i que vostè, sobretot, sap, 
ahir mateix va venir perquè va haver de declarar en un contenciós que hi ha en un 
jutjat de l’època just abans de marxar i, per tant, encara ahir m’ho deia, va venir a 
saludar tothom. La pregunta, molt seriosa, va ser: no tornaries? I la resposta, molt 
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més seriosa encara, va ser: què dius, home! Per tant, malauradament, és una llàstima 
perquè la intenció sempre hi ha sigut, s’ha parlat amb ell i no ha sigut possible.

Com deia el regidor, és una de les coses que tenim en un llistat de diferents coses que 
hem de cobrir, cobrir la figura, que no s’ha cobert mai, de Disciplina Urbanística. De fet 
a l’àrea sempre ho diuen: des que hi va haver això, la famosa UVI (?), el famós armari 
aquell negre, el forat negre, diguem-li com sigui, és on sempre han anat a parar 
aquests temes. I probablement també haurem de recuperar els darrers anys per veure 
tota la disciplina urbanística aquesta que ens comenta, què se n’ha fet. Gràcies. 

Entenc que vol contestar. Endavant, sí, sí.

Sr. Ros.- No, simplement... Ja volia contestar-li al senyor Lorenzana, però per no obrir 
més debat per les hores que són, respecte a la consideració, és lògic que tingui més 
confiança en els serveis tècnics que en mi, és lògic, però hi ha una cosa que és 
objectiva, que són les actes, i jo les tinc totes. Jo les actes les tinc totes guardades en 
un pendrive. Els tècnics també les tenen. Demani’ls les actes. Només ha de demanar-
los les actes. No cal ni que confiï en ells ni que confiï en mi, simplement llegeixi-les. Un 
funcionari públic que aixeca un acta és un funcionari públic, és un fedatari, per tant, es 
feia rotatori, cada acta l’aixecava un tècnic diferent, per tant, tots han aixecat actes, 
tots els tècnics.

Respecte a què no s’ha substituït aquesta persona, això no és ben bé cert, hi ha el 
mateix nombre de juristes. De fet, ara no hi és perquè hi ha una persona que ha 
marxat, però hi ha el mateix nombre de juristes, sempre hi ha hagut el mateix nombre 
de juristes, i hi havia una persona dedicada a jurista de Territori, que ocupava la plaça 
de tècnic de Disciplina Urbanística. 

Després... (Veu de fons.) Sí, però feia de jurista de Territori. Aquest senyor, que era 
tècnic de Disciplina Urbanística, des de fa molts anys feia de jurista de Territori, feia 
tota la feina, abans de ser-hi nosaltres també, abans del 2007. I aquest senyor tenia 
assumida aquesta funció i feia de jurista de Territori. Quan aquest senyor va marxar, 
es va cobrir una altra plaça que estava vacant amb una comissió de serveis per fer de 
jurista de Territori que incloïa tota la feina. El que no és normal en un ajuntament de la 
nostra dimensió és tenir una plaça específica de tècnic de Disciplina Urbanística, això 
no existeix gairebé enlloc, sinó que hi ha una figura molt més generalista que dona 
més bon servei perquè fa tot el ventall de les opcions de Territori, i en aquest moment, 
hi ha una persona, crec, si no ha marxat, crec que hi ha una persona cobrint aquesta 
plaça. Crec.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Donem per finalitzat el ple.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 23 
hores i 45 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
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