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C/ Catalunya, 24
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http://www.laroca.cat

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2018 NÚM. 07/2018
ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

Il·lm. Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez, regidora no adscrita
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.

A la Roca del Vallès, essent les 20.02 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, Carles
Fernández Pérez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel
que sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la
Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia
indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió
Informativa Ordinària de 12 de juliol de 2018.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
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Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1 Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per Serveis per a la Infància
Créixer Junts, SL, contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament, de 31 de maig de 2018, pel
qual acorda desestimar la proposta de modificació del contracte per a la gestió
indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol
municipal de la Torreta a la Roca del Vallès
Àrea de Serveis Econòmics
B-2 Aprovació de la Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès
B-3 Aprovació dels increments retributius empleats públics per a l’any 2018 i
pagament dels endarreriments
B-4 Aprovació de la cancel·lació anticipada de la prestació P1 – Rubatec
B-5 Aprovació de la Modificació Pressupostària número 2018/08
Àrea de Territori i Sostenibilitat
B-6 Aprovació del conveni urbanístic per concloure el desenvolupament urbanístic del
sector de Can Massaguer
C) Control Gestió municipal
C.1 Dació de compte de l’informe del PMP i de la morositat del període 2018-2T
C.2 Resolucions d’Alcaldia
C.3 Informacions d’Alcaldia
C.4 Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Alcalde.- ...de la sessió plenària del dia 27 de setembre de 2018 quan són les
20.03 Com sempre fem, dediquem el..., fem un minut de silenci per totes aquelles
víctimes que hi ha hagut per qualsevol tipus de violència al llarg d’aquest darrer
període. En tot cas, vull tenir un record especial perquè en els darrers dies el nombre
de víctimes per violència de gènere ha estat..., sempre és excessiu, però en aquests
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darrers dies ha estat molt més excessiu que en altres moments. Per tant, si us sembla,
farem el minut de silenci que fem a cada ple.
(El Ple fa un minut de silenci.)
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió
Informativa Ordinària de 12 de juliol de 2018.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Comencem. En tot cas vull donar la benvinguda a
aquelles persones..., avui a la sala del ple està més plena i, doncs, agrair que totes les
persones que han cregut oportú venir al ple, sempre és bo tenir la presència de
ciutadans i ciutadanes del municipi i, per tant, els dono la benvinguda i donem inici a la
sessió plenària, primer amb els assumptes de tràmit, amb el punt A.1, que és
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària del passat dia 19, si no
recordo malament era el 19 de juliol de 2018. Hi havia un error en la convocatòria,
posava de la Comissió Informativa del 12, l’acta que s’adjuntava era correcta, la del
ple del 19.
Hi ha alguna qüestió sobre l’acta? No? Doncs passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Aprovada per unanimitat.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1 Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per Serveis per a
la Infància Créixer Junts, SL, contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament, de 31 de
maig de 2018, pel qual acorda desestimar la proposta de modificació del
contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació
del servei d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 20 de setembre de 2018, amb el contingut següent:
RELACIÓ DE FETS
1. El 22 d’agost de 2013, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant
l’Ajuntament, i Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, varen formalitzar el
contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació
del servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès.
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2.

El 30 d’octubre de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la primera
modificació del contracte que les parts formalitzaren el 9 de desembre de 2013.

3. El 29 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la segona modificació
del contracte que les parts formalitzaren el 25 de febrer de 2015.

4. El 26 de novembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la tercera

modificació del contracte que les parts formalitzaren el 28 de desembre de
2015.

5.

El 26 de gener de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la quarta modificació
del contracte que les parts formalitzaren el 22 de febrer de 2017.

6. El 20 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament aprovà per unanimitat la primera
pròrroga del contracte pel període comprés entre l’1 d’agost de 2017 i fins el 31
de juliol de 2018.
El 8 d’agost de 2017, l’Ajuntament i Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL,
varen formalitzar la primera pròrroga del contracte.
7. El 15 de febrer de 2018, registre d’entrada número 2018-1554, Serveis per a la
Infància Créixer Junts, SL, va sol·licitar una modificació de contracte.
8. El 17 d’abril de 2018, la Secretaria de l’Ajuntament va emetre un informe en
relació amb la modificació del contracte sol·licitada.
9. El 31 de maig de 2018, el Ple de l’Ajuntament va acordar desestimar la
proposta de modificació del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de
concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta a la
Roca del Vallès.
Aquest acord fou notificat al contractista el 7 de juny de 2018.
10. El 6 de juliol de 2018, registre d’entrada número 2018-7342, Serveis per a la
Infància Créixer Junts, SL, va presentar un recurs de reposició contra l’Acord
Plenari esmentat al fet anterior.
11. El 31 de juliol de 2018, el senyor Antoni Peralta Garcerá, secretari de
l’Ajuntament, i la senyora Helena Iserte Rovira, tècnica dels Serveis Jurídics del
Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del conveni de cooperació
formalitzat el 13 de juny de 2018 entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per a
la prestació del servei d’assistència jurídica, varen emetre l’informe següent:
“RELACIÓ DE FETS
1.

El 22 d’agost de 2013, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’Ajuntament,
i Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, varen formalitzar el contracte per a la
gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei públic d’escola
bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès.
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2.

El 30 d’octubre de 2013, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la primera modificació del
contracte que les parts formalitzaren el 9 de desembre de 2013.

3.

El 29 de gener de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la segona modificació del
contracte que les parts formalitzaren el 25 de febrer de 2015.

4.

El 26 de novembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la tercera modificació
del contracte que les parts formalitzaren el 28 de desembre de 2015.

5.

El 26 de gener de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la quarta modificació del
contracte que les parts formalitzaren el 22 de febrer de 2017.

6.

El 20 de juliol de 2017, el Ple de l’Ajuntament aprovà per unanimitat la primera
pròrroga del contracte pel període comprés entre l’1 d’agost de 2017 i fins el 31 de
juliol de 2018.
El 8 d’agost de 2017, l’Ajuntament i Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL,
varen formalitzar la primera pròrroga del contracte.

7.

El 15 de febrer de 2018, registre d’entrada número 2018-1554, Serveis per a la
Infància Créixer Junts, SL, va sol·licitar una modificació de contracte.

8.

El 17 d’abril de 2018, la Secretaria de l’Ajuntament va emetre un informe en relació
amb la modificació del contracte sol·licitada.

9.

El 31 de maig de 2018, el Ple de l’Ajuntament va acordar desestimar la proposta de
modificació del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de
l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès.
Aquest acord fou notificat al contractista el 7 de juny de 2018.

10. El 6 de juliol de 2018, registre d’entrada número 2018-7342, Serveis per a la
Infància Créixer Junts, SL, va presentar un recurs de reposició contra l’Acord Plenari
esmentat al fet anterior.
FONAMENTS DE DRET
1. Objecte de l’informe
Aquest informe l’emeten el senyor Antoni Peralta Garcerá, com a secretari de
l’Ajuntament, i la senyora Helena Iserte Rovira, tècnica dels Serveis Jurídics del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut del conveni de cooperació formalitzat
el 13 de juny de 2018 entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per a la prestació del
servei d’assistència jurídica, i té per objecte analitzar jurídicament el recurs
potestatiu de reposició interposat per Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, i,
en conseqüència, determinar si procedeix o no estimar-lo.
2. Documentació de què es disposa per emetre aquest informe
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1.

L’Informe del secretari de la corporació emès el 17 d’abril de 2018.

2.

L’Acord del Ple de l’Ajuntament, de 31 de maig de 2018, pel qual s’acorda
desestimar la proposta de modificació del contracte per a la gestió indirecta, sota
la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la
Torreta a la Roca del Vallès.

3.

El recurs potestatiu de reposició contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament de 31 de
maig de 2018, interposat el 6 de juliol de 2018 per Serveis per a la Infància
Créixer Junts, SL.

3. Procedència del recurs potestatiu de reposició i presentació del recurs en
temps i forma
L’acte objecte d’impugnació és l’Acord del Ple de l’Ajuntament, de 31 de maig de
2018, pel qual s’acorda desestimar la proposta de modificació del contracte per a la
gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola
bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès.
Tal i com assenyala l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, en endavant Llei 39/2015, els
actes administratius que posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts
potestativament en reposició davant del mateix òrgan que els hagués dictat.
L’Acord objecte d’impugnació posa fi a la via administrativa ja que de conformitat
amb el que disposa l’article 114.1 lletra c) de la Llei 39/2015 l’òrgan que ha dictat
l’Acord no té superior jeràrquic.
A més, el recurs s’ha interposat dins del termini d’un mes des de la notificació per de
l’Acord, tal i com assenyala l’article 124.1 de la Llei 39/2015 i compleix amb els
requisits de forma previstos a l’article 115.1 de la Llei 39/2015.
4. Admissió del recurs potestatiu de reposició
No s’ha produït cap de les causes previstes a l’article 116 de la Llei 39/2015, per la
qual cosa és procedent l’admissió del recurs d’alçada interposat.
5. Normativa d’aplicació
L’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre
de 2017, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que els contractes administratius
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta es regiran, quant als seus
efectes, compliment i extinció, incloses la modificació, durada i règim de pròrrogues,
per la normativa anterior.
El contracte objecte d’aquest informe es va adjudicar definitivament el 25 de juliol
de 2013, essent d’aplicació el que disposa el Text refós de la Llei de contractes del
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sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en
endavant TRLCSP.
6. Anàlisi sobre el fons de l’assumpte que planteja el recurs
Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, sol·licita que l’Ajuntament deixi sense
efectes l’Acord del Ple de l’Ajuntament, de 31 de maig de 2018, pel qual s’acorda
desestimar la proposta de modificació del contracte per a la gestió indirecta, sota la
forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol municipal de la Torreta
a la Roca del Vallès i acordi aprovar la proposta de modificació formulada per ella.
En primer lloc, el recurrent al·lega que la manca de concreció de la clàusula 6 del
Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte, relativa als
supòsits de modificació previstos en la documentació que va regir la licitació, no pot
ser utilitzada per l’Ajuntament en perjudici de l’adjudicatària.
En relació amb aquesta qüestió cal fer avinent que tal i com assenyala l’article 219
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en endavant TRLCSP, la modificació del
contracte és una potestat que correspon a l’Ajuntament i que en cas de ser acordada
per aquest és obligatòria per al contractista.
Així mateix, aquest precepte determina que els contractes administratius només
podran ser modificats per raons d’interès públic en els casos i en la forma previstos
en el títol V del llibre I, i d’acord amb el procediment regulat a l’article 211.
L’article 105 del TRLCSP preveu que els contractes dels sector públic només podran
modificar-se quan així s’hagi previst en els plecs o a l’anunci de licitació o en els
casos i amb els límits establerts a l’article 107.
En la resta de supòsits, afegeix l’epígraf segon del mateix precepte, si fos necessari
que la prestació s’executés en forma diferent a la pactada inicialment haurà de
procedir-se a la resolució del contracte en vigor i a la celebració d’un altre sota les
condicions pertinents.
L’article 106 del TRLCSP regula les modificacions previstes en la documentació que
regeix la licitació. Aquest article disposa que els contractes del sector públic podran
modificar-se sempre que en els plecs o a l’anunci de licitació s’hagi advertit
expressament d’aquesta possibilitat i s’hagin detallat de forma clara, precisa i
inequívoca les condicions en què podrà fer-se ús de la mateixa, així com l’abast i els
límits de les modificacions que puguin acordar-se amb expressa indicació del
percentatge del preu del contracte al que com a màxim puguin afectar i el
procediment que hagi de seguir-se.
A més, l’esmentat article remarca que els supòsits en què podrà modificar-se el
contracte s’hauran de definir amb total concreció per referència a circumstàncies la
concurrència de les quals pugui verificar-se de forma objectiva i les condicions de
l’eventual modificació hauran de precisar-se amb un detall suficient per a permetre
als licitadors la seva valoració a efectes de formular la seva oferta i ser tinguda en
compte en allò que es refereix a l’exigència de condicions d’aptitud als licitadors i
valoració de les ofertes.
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La clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte
per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei públic
d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès, en endavant el PCAP,
regula els supòsits de modificació del contracte.
En concret, preveu com a únic supòsit de modificació del contracte el següent:
causes d’interès públic i relacionades amb el desenvolupament del servei.
A més, en aquesta clàusula s’especifica que s’ha inclòs dins del valor estimat
d’aquest, desconeixent-se la quantificació a priori de les modificacions a què s’ha fet
referència, el 10 % que com a màxim preveu l’article 107.3 del TRLCSP i que es
detalla a la clàusula relativa al valor estimat del contracte.
En relació amb això cal fer remissió al que al respecte preveu l’Informe de 17 de
d’abril de 2018, emès pel Secretari de la corporació que diu:
“.../... De la lectura d’aquest article de la Llei, no sembla que la Clàusula 6a del Plec
s’ajusti a la mateixa, doncs sense perjudici del llindar del 10 % del preu del
contracte al que com a màxim poden afectar les modificacions, en el Plec no es
detalla ni es precisa cap altre aspecte que permeti als licitadors conèixer quines
seran aquestes causes d’interès públic que podran comportar una modificació del
contracte, i que els hi permeti, conseqüentment, tenir-les en consideració alhora de
formular la seva oferta.
El concepte d’interès públic és un concepte jurídic indeterminat, i la seva menció com
a fonament de la modificació ens porta a valorar i observar el tipus de servei públic
de què es tracta. Estem davant d’una escola bressol que, segons l’actual redacció de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, donada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, seria, en aplicació de l’article 27, una competència delegable per part de la
Generalitat de Catalunya, i com a tal, hauria d’anar acompanyada d’una memòria
econòmica justificativa dels principis que es recullen en la norma i a més, una
valoració de l’impacte en la despesa de les administracions públiques afectades
sense que, en cap cas, pogués comportar una despesa més gran.
.../...”
D’altra banda, la recurrent diu que el que dóna lloc a les modificacions del contracte
és el baix nombre d’alumnes de l’escola, que suposa la inviabilitat econòmica
d’aquesta, i essent d’interès públic el seu manteniment, està més que justificada la
modificació contractual que permeti la continuïtat de l’explotació, garantint així la
prestació del servei. A més, considera que la modificació proposada pretén que
l'Ajuntament cobreixi les despeses del servei que no queden cobertes per
l’explotació, com a conseqüència del baix nombre d’alumnes.
Cal fer avinent que tal i com preveu l’article 106 del TRLCSP per a poder modificar el
contracte és necessari que es donin els supòsits previstos a la documentació que
regeix la licitació. De la comprovació de la documentació que va regir la licitació,
enlloc hi consta com a causa de modificació del contracte el baix nombre d’alumnes.
Si bé la prestació del servei públic de l’escola bressol La Torreta respon a un interès
públic, no es pot qualificar com a tal el baix nombre d’alumnes la qual cosa fa
inviable l’aplicació d’aquest supòsit de fet com a una causa de modificació del
contracte prevista als plecs.
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A més, s’ha de tenir en compte que de conformitat amb la clàusula 5 del
PCAP l’execució del contracte es realitza a risc i ventura del concessionari,
cosa que el recurrent va acceptar des del moment en què es va presentar a
la licitació del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió,
de l’explotació del servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta a la
Roca del Vallès i va formalitzar el corresponent contracte.
Respecte a l’obligació de l’Administració continguda a l’article 282.2 del TRLCSP,
relativa al manteniment de l’equilibri dels supòsits econòmics que foren considerats
com a bàsics en l’adjudicació del contracte, supòsit en el qual la recurrent considera
que estaria més que justificada la modificació contractual que proposa, cal fer
avinent que:
-

La clàusula 1 del PCAP estableix que l’objecte del contracte és la gestió indirecta
de l’explotació del servei d’Escola bressol municipal de La Torreta, a la Roca del
Vallès, sota la modalitat de concessió i d’acord amb la descripció i requeriments
continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars.
En la mateixa clàusula es disposa que l’Escola Bressol La Torreta té una capacitat
màxima de 82 places i serà l’Ajuntament, en funció de l’interès públic i de la
demanda existent, qui determinarà per a cada curs escolar quantes aules
estaran en servei.
De la lectura d’aquesta clàusula en resulta de forma clara i incontrovertida que
en cap cas s’està assegurant la prestació del servei per a la totalitat de places de
què disposa l’escola bressol. El PCAP es limita a enunciar la capacitat màxima de
què disposa l’escola bressol, que són 82 places, i s’afanya a advertir que en tot
cas, segons la demanda de places per cada curs, l’Ajuntament obrirà més o
menys aules, de la qual cosa en resulta que les 82 places no estaven
assegurades.

-

Així mateix, d’acord amb la clàusula 3 del PCAP el contracte es qualifica de
gestió de serveis públics. En el cas que ens ocupa s’ha optat per la concessió
com la modalitat de contractació d’aquest tipus de contracte, modalitat que tal i
com preveu l’article 277 del TRLCSP comporta que l’empresari gestionarà el
servei al seu propi risc i ventura.
Un dels elements distintius entre els contractes de concessió de serveis públics i
els contractes de serveis és el règim de retribució. Sobre aquest element es
pronuncia l’Informe 9/2016, d’1 de desembre, de la Junta Consulta de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en el sentit següent:
“
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“
En aquest sentit, l’acceptació de la modificació proposada, que tal i com defensa
la recurrent pretén que l’Ajuntament assumeixi les despeses del servei que no
queden cobertes per l’explotació del servei, com a conseqüència del baix nombre
d’alumnes, suposaria l’omissió d’un dels elements bàsics que defineixen la
concessió de serveis públics i que és l’assumpció per part del contractista del risc
i ventura de l’explotació del servei.
Tal i com assenyala la recurrent, per aquest tipus de contractes són d’aplicació
les previsions de l’article 282 del TRLCSP que estableix el següent:
“1. La Administración podrá modificar por razones de interés público y si
concurren las circunstancias previstas en el título V del libro I, las características
del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en
la adjudicación del contrato.
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3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica el contratista no
tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.
4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público y de
acuerdo con lo establecido en el título V del libro I, las características del servicio
contratado.
b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la
ruptura sustancial de la economía del contrato.
c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas
de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 231 de esta Ley.
5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las
medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la
modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo del
contrato y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido
económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos previstos en los
apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato por un período que
no exceda de un 10 por ciento de su duración inicial, respetando los límites
máximos de duración previstos legalmente.”
Nogensmenys, per a procedir al restabliment de l’equilibri econòmic del
contracte s’han de produir algun dels supòsits previstos en l’esmentat
article, supòsits que tal i com queda justificat a l’Informe emès pel
secretari de la Corporació de 17 d’abril de 2018 no es produeixen en el
cas que ens ocupa.
L’Informe 24/2013, de 25 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Comunitat Autònoma d’Aragó, estableix en relació amb la
modificació de l’objecte del contracte per procedir al seu reequilibri el que tot
seguit es reprodueix:
“
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“
Així les coses, només es pot dur a terme la modificació del contracte si
expressament, de forma clara, precisa i inequívoca, està prevista a la
documentació que regeix el contracte i en cap cas aquesta pot servir
com a pretext per a restablir l’equilibri econòmic del contracte, el
contrari suposaria una vulneració del principi d’igualtat de tracte entre
licitadors.
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Finalment, pel que fa al límit del 10 % de la modificació, cal fer avinent que és el
previst en la clàusula 6 del PCAP com a llindar econòmic màxim de les modificacions
del contracte que es duguin a terme i és el que s’ha tingut en compte en el càlcul del
valor estimat del contracte.
A més, tal i com posa de manifest la intervenció municipal en l’Informe de de 20
d’abril de 2018 en cas d’impulsar un expedient administratiu per aprovar la
modificació del contracte el sentit de l’Informe de la Intervenció municipal seria de
reparament suspensiu en tant que seria contrari a l’ordenament jurídic tota vegada
que portaria unes modificacions del contracte que, en els seus imports agregats,
superarien el llindar del 10 % regulat a la clàusula 6 del PCAP, tot això en
concordança a la regulació de l’article 106 del TRLCSP.
7. Òrgan competent per a resoldre el recurs interposat
L’òrgan competent per a resoldre el recurs potestatiu de reposició interposat per
Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament, de
31 de maig de 2018, pel qual es desestima la proposta de modificació del contracte
per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei
d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès, és el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb el que preveu l’article 123.1 de la Llei 39/2015.
Per tot l’exposat,
INFORMEM que és procedent desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per
Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament, de 31
de maig de 2018, pel qual es desestima la proposta de modificació del contracte per a la
gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola bressol
municipal La Torreta a la Roca del Vallès.”

FONAMENTS DE DRET
1. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2. El Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
3. L’informe jurídic, de 31 de juliol de 2018, emès pel secretari municipal i la tècnica
dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la proposta
de resolució del recurs potestatiu de reposició interposat contra l’Acord del Ple de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès de desestimació de la proposta de modificació
del contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació
del servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès, que
es reprodueix al fet 11 de la relació de fets.
4. La Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa
a la competència del Ple municipal per a resoldre el recurs.
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En base als fets i fonaments de dret exposats i vist l’informe favorable de la
Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
Primer. DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per Serveis per a
la Infància Créixer Junts, SL, contra l’Acord del Ple de l’Ajuntament, de 31 de maig
de 2018, pel qual es desestima la proposta de modificació del contracte per a la
gestió indirecta, sota la forma de concessió, de l’explotació del servei d’escola
bressol municipal La Torreta a la Roca del Vallès.
Segon. NOTIFICAR aquest acord a Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- En l’apartat de dictàmens, propostes i mocions resolutòries, de l’Àrea de
Secretaria i Serveis Jurídics, el punt B.1 és resolució del recurs potestatiu de reposició
interposat per Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, contra l’Acord del Ple de
l’Ajuntament, de 31 de maig de 2018, pel qual acorda desestimar la proposta de
modificació de contracte per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió, de
l’explotació del serveis d’escola bressol municipal de la Torreta a la Roca del Vallès.
El passat 31 de maig vam prendre l’acord de desestimar una modificació de contracte
que proposava l’empresa. El motiu estava argumentat, eren qüestions jurídiques i
tècniques i, contra aquest acord, l’empresa concessionària d’aquest servei, que és
Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, va presentar un recurs de reposició. Atès
que l’òrgan que va prendre l’acord és el Ple municipal, l’acord de no modificació de
contracte, qui ha de respondre el recurs de reposició també és el Ple municipal. Els
arguments són els mateixos pels que es va desestimar, diguem-ne, la modificació de
contracte.
Alguna qüestió? Doncs passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Aprovat per 14 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals del
PSC (5), d’ERC (5), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita i 3
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.
Àrea de Serveis Econòmics
B-2 Aprovació de la Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost
General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 20 de setembre de 2018, amb el contingut següent:
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ATÈS que s’ha detectat la no inclusió d’una subvenció nominativa corresponent
a la següent entitat:
Nom de l’entitat:
CIF/NIF de l’entitat beneficiària:
Import:

Fundació El Xiprer Vallès Oriental.
G-66589029.
10.000,00 euros.

... a la documentació administrativa elaborada per a l’impuls de l’aprovació pel
Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària, de data 15 de febrer de
2018, de la modificació de les Bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
ATÈS que s’ha emès, per part de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, en data 17 de setembre de 2018, de l’Informe de Legislació,
amb indicació de la legislació aplicable.
ATÈS que s’ha emès, per part de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, en data 17 de setembre de 2018, de l’Informe de la Intervenció
municipal, en sentit favorable a la rectificació de l’acord aprovat pel Ple de la
Corporació municipal, en sessió extraordinària, de data 15 de febrer de 2018,
de la modificació de les Bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a l’empara de l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
ATÈS que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta i vist l’informe
favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- RECTIFICAR a l’empara de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
l’acord aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària, de
data 15 de febrer de 2018, de la modificació de les Bases d’execució del
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en el següent sentit:
- El que surt a les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès, com a conseqüència de la modificació:
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- El que hauria de sortir a les Bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, com a conseqüència de la modificació1:

1

El registre en groc, correspon a l’entitat que no figurava.
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SEGON.- INFORMAR que la resta de la part dispositiva de l’acord aprovat pel
Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària, de data 15 de febrer de
2018, de la modificació de les Bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, es manté inalterada.
TERCER.- ADJUNTAR l’acord que aprova la rectificació de l’acord aprovat pel
Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària, de data 15 de febrer de
2018, de la modificació de les Bases d’execució del Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a la documentació administrativa elaborada
per a l’impuls de l’aprovació pel Ple de la Corporació municipal, en sessió
extraordinària, de data 15 de febrer de 2018, de la modificació de les Bases
d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
passant a formar part integrant de la mateixa.
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QUART.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a l’Àrea de Serveis
Personals i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als
efectes de coneixement i control posterior.
CINQUÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a la Intervenció/Serveis
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes de coneixement i
control posterior.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.-Passem a l’Àrea de Serveis Econòmics. El punt B.2 és l’aprovació de la
modificació de Bases d’Execució del Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès. Quan vam fer la modificació de bases, la modificació de pressupost, de les
bases d’execució del pressupost, perdó, a primers d’any, per incorporar totes les
entitats que tenen subvenció nominativa, que tenen convenis, després ens vam adonar
que ens en vam deixar una prou important per la tasca que fa, no és una entitat
municipal, però sí que és una entitat que dona serveis a moltes persones necessitades
del municipi, que és El Xiprer.
I el que fem en aquests moments és modificar les bases per introduir com a subvenció
nominativa l’entitat d’El Xiprer per donar-los l’ajuda corresponent a tota la tasca que
fan de banc d’aliments als ciutadans i ciutadanes del municipi que necessiten aquest
banc d’aliments. I és aquesta, la modificació.
Alguna qüestió? Passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Aprovat per unanimitat.

B-3 Aprovació dels increments retributius empleats públics per a l’any 2018 i
pagament dels endarreriments
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 20 de setembre de 2018, amb el contingut següent:
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B.3 és l’aprovació dels increments retributius pels empleats
públics per l’any 2018 i el pagament d’endarreriments. Com bé sabran, un cop va tenir
lloc l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat, aquests pressupostos
contemplaven uns increments per als treballadors públics, tant de l’Estat com de les
administracions autonòmiques, com de les administracions locals.
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El que fem aquí és un cop aprovat definitivament tota l’exposició al públic, tota
l’aprovació definitiva dels pressupostos, és implementar aquest increment amb els
endarreriments que corresponen. L’increment és de l’1,50 per cent de gener a juny i
de juliol a desembre, de l’1,75. I es fa en tots els conceptes retributius tret dels
desplaçaments, dietes i quilometratges. I això és el que fem. S’ha informat el comitè
unitari de treballadors i aquesta és, diguem-ne, l’aplicació, d’acord amb el que fixen els
pressupostos generals de l’Estat.
Alguna qüestió? Doncs passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Aprovat per unanimitat.

B-4 Aprovació de la cancel·lació anticipada de la prestació P1 – Rubatec
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 20 de setembre de 2018, amb el contingut següent:
ATÈS el contracte per a la prestació dels serveis de millora, de manteniment i
de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La Roca del
Vallès, adjudicat a la mercantil Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA.,
amb CIF/NIF número A-60744216 i signat en data 18 de maig de 2015.
ATÉS la possibilitat d’efectuar aportacions extraordinàries municipals, per part
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que podran ser per imports parcials o pel
total de l’import pendent i que no comporten cap cost addicional, ni penalitat,
tot això, d’acord amb la clàusula 18a.-Aportacions extraordinàries municipals
del Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
del servei de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic
exterior del municipi de La Roca del Vallès.
ATÈS la voluntat, expressada per l’Ajuntament de La Roca del Vallès a la
mercantil Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA., amb CIF/NIF número
A-60744216, en data 15 de juny de 2018, d’efectuar una aportació
extraordinària municipal per la totalitat de l’import pendent de la prestació P1Serveis energètics-Amortització de la inversió del contracte per a la prestació
dels serveis de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic
exterior del municipi de La Roca del Vallès, signat en data 18 de maig de 2015.
ATÈS l’estudi econòmic de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès, per quantificar l’import pendent de la prestació P1-Serveis energèticsAmortització de la inversió del contracte per a la prestació dels serveis de millora,
de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Serveis Integrals de Manteniment
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Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216 i signat en data 18 de maig de
2015.
VIST l’Informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
de data 17 de setembre de 2018, on s’analitzen tots els aspectes econòmics,
pressupostaris i de la regulació que, en matèria de reducció del nivell
d’endeutament net, estableix l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que, a títol de conclusions,
valora favorablement a la proposta d’aprovació d’una aportació extraordinària
municipal a la prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la inversió, per un
import total d’1.303.594,66 euros (IVA inclòs) del contracte per a la prestació dels
serveis de millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic
exterior del municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Serveis
Integrals de Manteniment Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216 i
signat en data 18 de maig de 2015.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple que
dictamini sobre els acords següents:
PRIMER.- APROVAR una aportació extraordinària municipal a la prestació P1Serveis energètics-Amortització de la inversió, per un import total d’1.303.594,66
euros (IVA inclòs) del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Serveis Integrals de Manteniment
Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216 i signat en data 18 de maig de
2015.
SEGON.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total d’1.303.594,66
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 165
64800 – Quotes d’arrendament financer-Inversió de l’enllumenat, del Pressupost
de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any
2018, amb crèdits suficients per assumir les obligacions que comporta la proposta
d’aprovació d’una aportació extraordinària municipal a la prestació P1-Serveis
energètics-Amortització de la inversió, per un import total d’1.303.594,66 euros
(IVA inclòs) del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Serveis Integrals de Manteniment
Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216 i signat en data 18 de maig de
2015.
TERCER.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, figura un assentament comptable, en la modalitat de Retenció de
Crèdits (RC), a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 165 64800
– Quotes d’arrendament financer-Inversió de l’enllumenat, del Pressupost de
despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any
2018, amb número d’operació 220180011534, de data 13 de setembre de 2018 i
per un import total d’1.303.594,66 euros, per assumir les obligacions que
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comporta la proposta d’aprovació d’una aportació extraordinària municipal a la
prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la inversió, per un import total
d’1.303.594,66 euros (IVA inclòs) del contracte per a la prestació dels serveis de
millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del
municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Serveis Integrals de
Manteniment Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216 i signat en data 18
de maig de 2015..
QUART.- RECONÈIXER l’obligació de la despesa, d’import total d’1.303.594,66
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el número 06 165
64800 – Quotes d’arrendament financer-Inversió de l’enllumenat, del Pressupost
de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any
2018, amb crèdits suficients per assumir les obligacions que comporta la proposta
d’aprovació d’una aportació extraordinària municipal a la prestació P1-Serveis
energètics-Amortització de la inversió, per un import total d’1.303.594,66 euros
(IVA inclòs) del contracte per a la prestació dels serveis de millora, de
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de La
Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Serveis Integrals de Manteniment
Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216 i signat en data 18 de maig de
2015.
CINQUÈ.- ORDENAR el pagament immediat, de la despesa d’import total
d’1.303.594,66 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el
número 06 165 64800 – Quotes d’arrendament financer-Inversió de l’enllumenat,
del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès de l’any 2018, amb crèdits suficients per assumir les obligacions que
comporta la proposta d’aprovació d’una aportació extraordinària municipal a la
prestació P1-Serveis energètics-Amortització de la inversió, per un import total
d’1.303.594,66 euros (IVA inclòs) del contracte per a la prestació dels serveis de
millora, de manteniment i de conservació de l’enllumenat públic exterior del
municipi de La Roca del Vallès, adjudicat a la mercantil Serveis Integrals de
Manteniment Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A-60744216 i signat en data 18
de maig de 2015.
SISÈ.- REQUERIR a la mercantil Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA.,
amb CIF/NIF número A-60744216, la presentació de la corresponent factura,
d’acord amb les especificacions regulades en la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
sector públic, d’acord amb les següents especificacions:
Data de la factura:
Concepte de la factura:

Base:

A partir del 28 de setembre de 2018.
Amortització anticipada de la prestació P1-Serveis
energètics-Amortització de la inversió del contracte
per a la prestació dels serveis de millora, de
manteniment i de conservació de l’enllumenat públic
exterior del municipi de La Roca del Vallès.
1.077.350,96 euros.
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IVA:
Total factura:

226.243,70 euros.
1.303.594,66 euros.

SETÈ.- SUPEDITAR el pagament anterior a la presentació de la factura que
s’indica a l’apartat anterior i a les disponibilitats de la Tresoreria municipal de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
VUITÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la
mercantil Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA., amb CIF/NIF número A60744216, als efectes escaients.
NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a
l’Àrea de Territori i Serveis Urbans de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als
efectes escaients.
DESÈ.- 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 punt B.4 fa referència a l’aprovació de la cancel·lació anticipada de la
prestació P1 de l’empresa Rubatec. L’empresa Rubatec és l’empresa concessionària del
servei de manteniment..., els serveis de millora, manteniment i conservació de
l’enllumenat públic exterior del municipi de la Roca del Vallès.
Es va utilitzar, en aquesta concessió, un sistema en el qual l’empresa feia la inversió i
l’ajuntament pagava anualitats per un import del voltant de 175.000 euros fins que,
diríem, obteníem la propietat d’aquest enllumenat. Aquest contracte tenia diferents
parts, una era aquesta inversió i després hi havia també el manteniment i la
conservació de l’enllumenat. El que fem és cancel·lat la part P1, que és la part
corresponent a la inversió. Seguim amb l’empresa Rubatec pel que fa als serveis de
manteniment i conservació de l’enllumenat públic.
Per fer front a aquesta amortització anticipada, això ho podem fer perquè hem tingut
un resultat de romanent de tresoreria molt positiu, de 3 milions i escaig, l’import al
qual fem front de pagament d’una sola vegada és d’1.303.594,66 euros. Quedaven
pendents uns dotze anys i mig de pagaments a raó d’uns 170.000 euros que
alliberarem del pressupost, una part és d’inversions i una part és de despesa ordinària.
I l’estalvi d’interessos en aquests dos anys i escaig és de 675.000 euros. Per tant, una
de les funcions del romanent de tresoreria és poder fer front..., disminuir
l’endeutament. I, per tant, d’aquesta manera disminuïm en 1.300.000 euros
l’endeutament del municipi.
Alguna qüestió? Doncs passem a votació.
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(Els regidors emeten el vot.)
Aprovat per unanimitat.
B-5 Aprovació de la Modificació Pressupostària número 2018/08
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 20 de setembre de 2018, amb el contingut següent:
ATÈS que els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits es regulen al
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), en matèria de pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment,
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, l’Ajuntament de La Roca del Vallès
ha d’assignar crèdit per a la realització de despeses específiques i determinades
que no poden demorar-se fins l’any 2019 i per les quals el crèdit previst resulta
inexistent o insuficient i no és objecte d’ampliació.
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment,
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, estableix que aquestes
modificacions poden finançar-se, entre d’altres, mitjançant baixes de crèdits
d’altres aplicacions pressupostàries.
ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment,
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, aquests expedients han de ser
incoats per ordre de l’Alcalde-President, havent-se d’acompanyar d’una
Memòria justificativa de la necessitat de la mesura.
ATÈS que en data 20 de setembre de 2018, es va emetre la Memòria
explicativa del contingut de la modificació pressupostària número 2018/08, en
la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de suplements de crèdit,
finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries.
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ATÈS que en data 20 de setembre de 2018, s’ha emès l’Informe d’Avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària2, on es posa de manifest el
compliment dels requisits necessaris, per aplicar l’article 32 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
s’informa favorablement a la proposta de la modificació pressupostària número
2018/08, en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes
de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de suplements
de crèdit, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions
pressupostàries.
ATÈS l’Informe de la Intervenció municipal que dona compliment a allò que
disposa el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos.
ATÈS que s’ha realitzat la tramitació legalment establerta.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació pressupostària número 2018/08,
en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de suplements de crèdit,
finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, amb
el següent detall:
Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:
Les aplicacions pressupostàries3.que han de crear-se al Pressupost General de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per fer front a les referides
despeses, venen definides pel detall següent:
2 De conformitat amb l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, la Intervenció municipal
elaborarà un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària que s’emetrà amb caràcter
independent i s’incorporarà als documents previstos en l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
No resultarà obligatori incorporar un informe independent avaluant l’estabilitat pressupostària
d’aquesta modificació pressupostària, si bé, se recomana procedir a avaluar la mateixa, partint de
previsions de liquidació de l’exercici en què es requereixi efectuar la mateixa. Si es deriva una situació
d’inestabilitat, com a conseqüència d’aquesta modificació pressupostària finançada amb el romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals, l’article 21 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’estabilitat
pressupostària, imposa la obligació d’aprovar un pla econòmic financer en la liquidació del pressupost.
3 L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, indica que les aplicacions
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ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES
Aplicació
14 231 48001

Denominació
Associació esportiva El Ramasar

TOTAL

Import
3.000,00 €.
-----------------3.000,00 €.

Pel que fa referència als suplements de crèdits:
Les aplicacions pressupostàries que han de suplementar-se al Pressupost
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per fer front a les
referides despeses, venen definides pel detall següent:
SUPLEMENT DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES
Aplicació

Denominació
Conveni amb el CCVO per a la prestació i gestió dels
07 231 46500
Serveis Socials

Import
18.532,06 €.
---------------------18.532,06 €.

TOTAL

SEGON.- Aquestes despeses es financen mitjançant baixes de crèdits d’altres
aplicacions pressupostàries, d’acord amb el detall següent:
Pel que fa referència als crèdits extraordinaris:
BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE
DESPESES
Aplicació
14 231 48000

Denominació
Subvencions-Projectes solidaris

TOTAL

Import
3.000,00 €.
------------------3.000,00 €.

Pel que fa referència als suplements de crèdits:

pressupostàries es definiran, almenys, per la conjunció de les classificacions per programes i econòmica.
Resultarà obligatòria en ambdues la presentació, almenys, a nivell de grup de programa o programa i
concepte o subconcepte, respectivament. L’estructura que s’especifica en l’Annex I de l’Ordre HAP/419/2014,
de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, sobre la classificació per programes, s’ha de considerar
tancada i obligatòria en aquelles categories ja existents, podent desenvolupar-se noves a partir d’elles. A més,
la categoria de subprogrames serà oberta.
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BAIXES DE CRÈDITS DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE
DESPESES
Aplicació
07 231 22628

Denominació
Activitats-Atenció social

TOTAL

Import
18.532,06 €.
-----------------18.532,06 €.

TERCER.-. INFORMAR del compliment dels requisits de l’article 32 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
QUART.- INFORMAR del compliment dels requisits que s’estableix a l’article
37.2.a) i l’article 37.2.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la
impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència, en l’estat de despeses del Pressupost, de crèdit
destinat a aquesta finalitat específic, que haurà de verificar-se en el
nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
CINQUÈ.- EXPOSAR al públic la modificació de crèdits número 2018/08, en la
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes de crèdits
d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de suplements de crèdit,
finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries, pel
termini de quinze (15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de reclamacions
pels interessats, entenent-se la modificació definitivament aprovada en el
supòsit de no presentar-se reclamacions.
SISÈ.- INFORMAR que l’aprovació de la modificació de crèdits número
2018/08, en la modalitat de crèdits extraordinaris, finançats mitjançant baixes
de crèdits d’altres aplicacions pressupostàries i en la modalitat de suplements
de crèdit, finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions
pressupostàries, tindrà el seu reflex en una modificació de les Bases d’execució
del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
En concret, s’incorporarà a la relació de subvencions nominatives de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de l’article 50-Procediment de concessió
directa, la següent entitat:
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ENTITAT
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RAMASSÀ

CIF/NIF
G61558391

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
14 231
48001

IMPORT
3.000,00 €

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passem al punt B.5 que és l’aprovació de la modificació pressupostària
2018/08. Aquesta és una modificació de pressupost per transferència de crèdits entre
diferents partides. D’una banda, destinem de la partida de subvencions, projectes
solidaris, 3.000 euros que adscrivim a una entitat que està desenvolupant una tasca
també solidària a través de l’esport, que és l’associació esportiva El Ramassar, amb
3.000 euros. una associació que fa..., a través del futbol, fa un suport a països de
l’Àfrica, em sembla que era Madagascar o... (Veus de fons.) A diferents països, sí, al
Congo van anar..., sí, és l’entitat que..., una entitat que va col·laborar aquest any a la
Setmana de la Solidaritat, que hi va participar. I que aquest mes farà una xerrada
també aquí al municipi.
I l’altra partida és..., nosaltres tenim una persona de baixa, una treballadora social,
perdó, una educadora social de baixa per malaltia, és una malaltia que serà, previsió,
llarga, davant de les dificultats de procedir a la contractació directament per part
nostra, el que fem és signar un conveni amb el consell comarcal per la prestació
d’aquest servei. I el que fem és dotar d’activitats d’atenció social, 18.532 euros al
conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació i gestió de
serveis socials, que el que fa és cobrir el cost d’aquests mesos d’aquesta treballadora,
que es va incorporar el mes d’agost, que es diu Maria i que està desenvolupant feines
de suport a les persones necessitades del municipi.
Alguna qüestió? Doncs passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Aprovat per unanimitat.
Àrea de Territori i Sostenibilitat
B-6 Aprovació del conveni urbanístic per concloure el desenvolupament
urbanístic del sector de Can Massaguer
Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
general de 20 de setembre de 2018, amb el contingut següent:
Atès que el Sector SPI-3 de Can Massaguer disposa de planejament derivat
aprovat definitivament en data 20 d’abril de 1994. Tanmateix, la seva
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executivitat no es va produir fins a la presentació d’un Text refós i consegüent
publicació de l’acord en el DOGC de data 10 de juliol de 1996 (En el DOGC de
26 de novembre de 2007 es van publicar les normes urbanístiques de la figura
de planejament.)
Atès que el Projecte de compensació del Pla parcial i el Projecte d’urbanització
es van aprovar en data 20 de setembre de 1996. Posteriorment, es va tramitar
el Text refós del Projecte de reparcel·lació del sector SPI-3 “Can Massaguer”
que es va aprovar en sessió ordinària de data 10 de febrer de 2011.
Atès que malgrat que el Pla parcial proposava a efectes de la seva execució la
delimitació d’un únic polígon d’actuació coincidint en el seu àmbit territorial amb
el del sector de Pla parcial, i el projecte d’urbanització no preveia un pla
d’etapes, les obres d’urbanització, a la pràctica, s’han plantejat en tres etapes,
respecte dos parts clarament diferenciades, que són les següents: una primera
etapa respecte la part nord-oest, i parcialment en relació a la part sud-est; una
segona etapa centrada en la part nord-oest i el seu accés nord; i una tercera
etapa que seria la relativa a la part sud-est, on es concentren les obres
pendents de finalització.
Atès que en la execució de les obres d’urbanització de Can Messeguer SPI-3,
s’han produït diverses incidències provocades per plans supramunicipals i per la
mateixa execució d’aquestes obres i, a més, ha quedat una part que s’ha
d’acabar d’urbanitzar.
Atès que part de la Junta de Compensació s’ha interposat un recurs judicial
substanciat davant el Jutjat contenciós-administratiu número 16 de Barcelona,
amb el número de procediment 425/2016, relatiu als costos de conservació i
manteniment del sector, actualment suspès a petició de les parts.
Per tal d’arribar a una solució conveniada conforme a Dret, es proposa un
conveni amb la Junta de Compensació, el text del qual s’adjunta a la present
proposta.
Vist que en data 03 de setembre de 2018, té entrada un informe jurídic emès
pel despatx Comas Advocats contractat per l’Ajuntament per a fer una anàlisi
del Sector.
Vist que en data 17 de setembre de 2018, l’Interventor de la Corporació ha
fiscalitzat la proposta.
Vist que en data 17 de setembre de 2018, l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
ha emès un informe sobre el Conveni.
Vist el que disposen l’article 104, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC);
l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
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Local; l’article 150 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; l’article 86 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP); l’article 112 de la Llei 26/2010, de
Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya
(LRJPAPC) i els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS).
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar el Conveni urbanístic per concloure el desenvolupament
urbanístic del sector de Can Massaguer, el qual s’adjunta a l’Annex I d’aquest
Acord.
SEGON.- Sotmetre el text del Conveni urbanístic per concloure el
desenvolupament urbanístic del sector de Can Massaguer a informació pública
durant un termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, en un dels diaris de major difusió segons determina la normativa
vigent, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i la resta de publicitat oficial que
sigui preceptiva; durant aquest termini es podran realitzar quantes al·legacions
s'estimin pertinents. Cas que durant aquest període d’exposició pública, no s’hi
presentessin al·legacions, el conveni esdevindrà aprovat definitivament sense
necessitat d’un nou acord exprés. En aquest darrer cas, s’haurà de publicar el
text definitiu del conveni al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i se
n’haurà de donar la publicitat oficial escaient.
TERCER.- Cas que el Conveni esdevingui aprovat definitivament, segons
l’expressat en el punt anterior, facultar a l'Alcaldia per a la signatura d'aquest,
que es formalitzarà mitjançant document administratiu.
QUART.- Notificar a les parts del Conveni urbanístic l’adopció d’aquest acord.
ANNEX I
“CONVENI URBANÍSTIC PER CONCLOURE EL DESENVOLUPAMENT
URBANÍSTIC DEL SECTOR DE CAN MASSAGUER
A La Roca del Vallès, el dia ...
D’una part, el Sr. CARLES FERNÁNDEZ PÉREZ, Alcalde-President de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, les circumstàncies personals del qual no es
detallen per actuar en l’exercici del seu càrrec.
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De l’altra, ...
INTERVENEN
El Sr. Carles Fernández Pérez, en nom i representació de l’Ajuntament de LA
ROCA DEL VALLÈS, en ús de les facultats que li confereix la legislació de règim
local.
El Sr./La Sra. XXXXXXXXX en nom i representació de la Junta de
Compensació del Pla Parcial SPI-3 del Sector Can Massaguer de La Roca
del Vallès, (d’ara en endavant, la Junta) segons poder atorgat davant del
Notari .....
Les parts es reconeixen la facultat d’obligar-se, manifesten trobar-se en ple ús
de les seves facultats jurídica i d’obrar i formulen el present Conveni en funció
dels següents,
ANTECEDENTS
I.- El sector SPI-3 de Can Massaguer disposa de planejament derivat aprovat
definitivament en data 20 d’abril de 1994. Tanmateix, la seva executivitat no es
va produir fins a la presentació d’un Text refós i consegüent publicació de
l’acord en el DOGC de data 10 de juliol de 1996 (En el DOGC de 26 de
novembre 11.2007 es van publicar les normes urbanístiques de la figura de
planejament).
II.- El Projecte de compensació del Pla parcial i el Projecte d’urbanització es van
aprovar en data 20 de setembre de 1996. Posteriorment, es va tramitar el Text
refós del Projecte de reparcel·lació del sector SPI-3 “Can Massaguer” que es va
aprovar en sessió ordinària de data 10 de febrer de 2011.
III.- Malgrat que el Pla parcial proposava a efectes de la seva execució la
delimitació d’un únic polígon d’actuació coincidint en el seu àmbit territorial amb
el del sector de Pla parcial, i el projecte d’urbanització no preveia un pla
d’etapes, les obres d’urbanització, a la pràctica, s’han plantejat en tres etapes,
respecte dos parts clarament diferenciades, que són les següents: una primera
etapa respecte la part nord-oest, i parcialment en relació a la part sud-est; una
segona etapa centrada en la part nord-oest i el seu accés nord; i una tercera
etapa que seria la relativa a la part sud-est, on es concentren les obres
pendents de finalització.
IV.- L’obra d’urbanització de la part nord-oest ha estat completament
finalitzada, i constitueix una unitat funcional per disposar de tots els serveis
urbanístics, i en la qual s’han atorgat diferents llicències. Per contra, la
urbanització de la part sud-est està parcialment executada. Per aquest motiu, el
cost de les obres d’urbanització pendents d’aquesta part sud-est es contempla
en el compte de liquidació provisional del Text refós del Projecte de
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reparcel·lació del sector SPI-3 “Can Massaguer” - aprovat l’any 2011 -, i grava
les finques incloses en l’àmbit de la reparcel·lació.
V.- Des del moment en el que es van iniciar les obres d’urbanització han
concorregut diversos factors que han propiciat que la seva execució s’hagi vist
modificada, i que aquesta s’hagi prolongat en el temps. En especial, l’aprovació
de diversos projectes sectorials, per part d’administracions supramunicipals,
que van comportar variacions en l’execució de les obres d’urbanització del
sector per tal que aquestes s’adaptessin a les determinacions d’aquests
projectes.
VI.- En relació a aquest sector s’ha interposat un recurs judicial que es
substancia davant el Jutjat contenciós-administratiu número 16 de Barcelona,
amb el número de procediment 425/2016, relatiu als costos de conservació i
manteniment del sector, actualment suspès a petició de les parts.
Ambdues parts tenen la voluntat d’ajustar el planejament a la realitat física
resultant de l’execució de les determinacions dels projectes sectorials que han
tingut implicacions en el sector, així com clarificar les obligacions respectives
per tal de finalitzar la urbanització de la part sud-est del sector i concloure
definitivament el procés de desenvolupament urbanístic del sector.
Amb aquesta voluntat, estableixen els següents
PACTES
PRIMER.- L’Ajuntament s’obliga a tramitar una Modificació puntual del Pla
general d’ordenació del terme municipal de la Roca del Vallès (en endavant,
MPGO), en l’àmbit del sector de Can Massaguer, als efectes de recollir, en seu
de planejament general, aquelles determinacions i les seves derivades,
contingudes en els projectes sectorials, que van incidir en la urbanització del
sector. Aquesta tramitació respon a l’interès general consistent en la necessitat
de regularitzar el sector i concloure el seu desenvolupament urbanístic.
SEGON.- L’Ajuntament es compromet a tramitar la MPGO amb la màxima
diligència i la major celeritat.
TERCER.- Atès que les determinacions de la MPGO no comportaran la
modificació del règim urbanístic dels terrenys inclosos en el seu àmbit,
l’aprovació inicial de la MPGOU no impedirà l’atorgament de llicències en el
sector, en els termes previstos en l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU).
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QUART.- La Junta s’obliga a redactar i presentar una modificació del Projecte
d’urbanització de Can Massaguer, que inclogui: (i) les previsions de la MPGO
esmentada al Pacte Primer, per ajustar el contingut del projecte d’urbanització a
la urbanització executada conforme als projectes sectorials aprovats, (ii)
l’establiment de dues fases d’execució del sector coincidents, la primera fase,
amb la part nord-oest, i la segona fase, amb la part sud-est - d’acord amb el
que s’indica a l’Annex d’aquest Conveni -, (iii) les previsions de la MPGO
relatives al replantejament de la urbanització de la part sud-est (segona fase)
atenent a les afectacions derivades de les actuacions supramunicipals que
comportaran una menor demanda de vialitat i una urbanització dels espais més
naturalitzada i adaptada a la seva funcionalitat.
CINQUÈ.- El termini per a la seva presentació a l’Ajuntament s’estableix en 1
mes des de l’aprovació inicial de la MPGO. Tanmateix, l’aixecament topogràfic
realitzat, per encàrrec de la Junta, en la part sud-est del sector, als efectes de
replantejar-ne la seva urbanització, s’emprarà en la redacció de la MPGO, motiu
pel qual s’haurà de presentar davant d’aquesta Corporació, en el termini de 15
dies des de la signatura d’aquest Conveni.
SISÈ.- La Junta s’obliga a redactar i presentar una operació jurídica
complementària o una modificació del Text refós del Projecte de reparcel·lació
del sector SPI-3 “Can Massaguer”, segons correspongui, als efectes d’ajustar la
configuració de les parcel·les resultants de la urbanització del sector (l’execució
de la urbanització quedarà reflectida en la MPGO i en la modificació del projecte
d’urbanització), procedint a l’actualització del compte de liquidació provisional,
de conformitat amb el cost pressupostat de l’obra d’urbanització pendent
segons el Projecte d’urbanització modificat.
SETÈ.- La tramitació d’aquesta operació jurídica complementària o modificació
del Text refós del Projecte de reparcel·lació haurà de ser paral·lela i simultània a
la modificació del Projecte d’Urbanització. Havent-se de presentar en aquesta
Corporació, per a la seva tramitació, en el termini d’un mes des de l’aprovació
inicial de la MPGO.
VUITÈ.- L’Ajuntament es compromet a aprovar la modificació del Projecte
d’urbanització i l’operació jurídica complementària o modificació del Projecte de
reparcel·lació, en els termes indicats, sens perjudici que la seva executivitat
hagi de quedar condicionada a l’aprovació de la MPGO.
NOVÈ.- La Junta, voluntàriament, i reafirmant-se en el seu compromís de
complir amb l’obligació legal d’executar les obres d’urbanització de la part sudest del sector, prestarà un aval en concepte de: “Garantia relativa al cost total
de les obres d’urbanització pendents d’execució en la part sud-est del sector”,
en el termini d’un mes des de la signatura d’aquest Conveni, per l’import de les
obres pendents d’executar, de conformitat amb el compte de liquidació
provisional que conté el Text refós del Projecte de reparcel·lació, actualment
vigent. L’aval s’actualitzarà, d’ofici, atenent als costos d’urbanització continguts
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en la modificació del Projecte d’urbanització, un cop aquest sigui executiu, i que
es reflectiran en l’operació jurídica complementària o en la modificació del Text
refós del Projecte de reparcel·lació.
DESÈ.- Una vegada sigui executiu el Projecte d’urbanització modificat,
l’Ajuntament es compromet a adoptar un acord de recepció expressa de la part
nord-oest del sector (primera fase), en la seva situació i estat de conservació
actual d’acord amb les obres d’urbanització actualment executades, sense que
es pugui exigir a la Junta de compensació l’execució de més obres en la part
nord-oest del sector. Tanmateix, i prenent en consideració la necessitat de
portar a terme la MPGO ressenyada en el pacte primer, però essent coherents
amb l’actuació municipal - als efectes de garantir el principi de seguretat
jurídica, confiança legítima i bona fe -, pel que fa a les obres d’urbanització de
la part nord-oest del sector l’Ajuntament entén que s’ha produït una recepció de
facto i assumirà el manteniment, conservació i reparació d’aquesta part nordoest des de l’endemà de la signatura d’aquest Conveni, en espera que es
produeixi l’acord de recepció expressa.
ONZÈ.- La Junta executarà, i entregarà a la Corporació, les obres de la part
sud-est del sector (segona fase), en els termes continguts en la modificació del
Projecte d’urbanització, en el termini d’un any des de que aquest sigui executiu.
L’Ajuntament designarà un equip tècnic que realitzarà el seguiment setmanal de
l’execució de les obres d’urbanització d’aquesta segona fase, a fi i efecte de
verificar la seva correcta execució i així facilitar-ne la recepció.
DOTZÈ.- L’Ajuntament, un cop transcorregut el termini ressenyat en el Pacte
onzè, sense que se li hagi entregat la urbanització completa de la part sud-est
del sector (segona fase), executarà l’aval als efectes de finalitzar o portar a
terme la urbanització en els termes del projecte d’urbanització modificat.
TRETZÈ.- L’Ajuntament es compromet, en el termini màxim de 15 dies, a
comptar des de la finalització de les obres, i un cop emès el certificat final
d’obres per part de la direcció facultativa, i lliurat per part de la Junta el
certificat final de les obres i els plànols “as built”, i un cop verificada la correcta
execució de les obres, a recepcionar, de forma expressa, la part sud-est del
sector (segona fase) i, conseqüentment a assumir-ne el seu manteniment,
conservació i reparació.
CATORZÈ .- La recepció per part de l’Ajuntament de les obres d’urbanització de
la segona fase, previs els tràmits administratius corresponents, comportarà
l’aixecament de les càrregues registrals derivades de la reparcel·lació en les
finques incloses en sector i la devolució de l’aval dipositat en garantia de les
obres d’urbanització pendents d’execució en la part sud-est del sector.
QUINZÈ.- La Junta es compromet a desistir del procediment judicial que se
segueix davant del Jutjat contenciós administratiu núm.16 de Barcelona amb el
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número d’actuacions 425/2016 en un termini de deu dies des de la notificació
de la recepció expressa de les obres d’urbanització de la fase 1, en els termes
del pacte desè. Ambdues parts es comprometen a renunciar a la reclamació de
costes.
Fins a aquest moment, i sempre que les clàusules d’aquest conveni s’estiguin
complint, la Junta es compromet a mantenir l’actual estat de suspensió del
referit procediment judicial per negociació d’una transacció extraprocessal.
Igualment, la Junta podrà aixecar la suspensió del procediment judicial per tal
d’evitar la seva caducitat, assumint el compromís de tornar-la a sol·licitar,
immediatament, i només en aquest supòsit l’Ajuntament expressa la seva
conformitat a acceptar-la.
SETZÈ.- L’Ajuntament no executarà l’aval si no s’assoleix l’acord d’aprovació
definitiva de la MPGO per causes que li siguin imputables.
DISSETÈ.- La Junta podrà donar per resolt el present Conveni, sol·licitant la
devolució de l’aval dipositat i reprenent la tramitació del recurs contenciósadministratiu a que es refereix el pacte quinzè, si transcorreguts tres anys des
de la signatura d’aquest Conveni, i per causes que siguin imputables a aquesta
Corporació: (i) no ha tingut lloc l’aprovació definitiva i consegüent publicació de
la MPGOU, així com de la modificació del projecte d’urbanització i de
reparcel·lació, garantint l’executivitat dels tres documents, o (ii) no s’ha acordat
de forma expressa la recepció de les obres d’urbanització de la primera i segona
fase, o (iii) si la MPGO i la modificació del projecte d’urbanització i operació
jurídica complementària o modificació del projecte de reparcel·lació no
s’aprovessin en els termes plantejats.
DIVUITÈ.- La Junta es compromet a no reclamar cap import relatiu a les
despeses de conservació, manteniment i reparació de les obres d’urbanització
en les que s’hagi pogut incórrer, fins al moment de la signatura del Conveni pel
que fa a la part nord-oest del sector (primera fase), i en el cas de la part sudest (segona fase) fins que es porti a terme la seva recepció expressa.
DINOVÈ.- El Present Conveni, que es regirà per la normativa vigent en el
moment de la seva aprovació, està integrat pels Antecedents, per la part
dispositiva que conté divuit pactes i 1 Annex.
La tramitació d’aquest conveni urbanístic s’ajustarà al marc normatiu
d’aplicació, així com al que disposen els articles 8 i 104 del TRLU, i els articles
25 i 26 del RLU.
VINTÈ.- La formalització del conveni resta condicionada a l’acompliment dels
tràmits legalment establerts i, en particular, a l’aprovació inicial prèvia per part
del Ple de la Corporació, l’exposició pública, i si s’escau l’aprovació definitiva per
part de l’òrgan competent de la Corporació que haurà de facultar l’Alcalde per a
la seva signatura.
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En tot cas, d’acord amb el RLU, el present Conveni s’incorporarà a la
documentació que integrarà la MPGO.
I, en prova de conformitat, ambdues parts subscriuen aquest conveni, per
duplicat exemplar, en el lloc i la data que figuren a l’encapçalament.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passem al punt B-6, que és de l’Àrea de de Territori i Sostenibilitat. I el
punt és l’aprovació del conveni urbanístic per concloure el desenvolupament urbanístic
del sector de Can Massaguer. Té la paraula el regidor d’Urbanisme, el senyor Francisco
Garcia.
Sr. Garcia.- Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. El que presentem a aprovació del ple és
un conveni de l’acord que ha arribat l’ajuntament i la Junta de Compensació de Can
Massaguer per tal d’establir un full de ruta per concloure el desenvolupament
urbanístic d’aquest sector, que, malgrat que és un sector que va començar el seu
desenvolupament l’any 93, encara no el tenim tancat des del punt de vista de la
legalitat urbanística... (Veus de fons.) Perdoneu. Sí? Ara? Bé, el que estava dient és
que Can Massaguer és un sector que va iniciar el seu desenvolupament l’any 93, és a
dir, ja fa molt de temps, però és un sector, un pla parcial, que encara tenim obert. I
que, a més a més, de tots aquests anys d’història, doncs també ha estat afectat per la
implantació d’infraestructures supramunicipals, la darrera de les quals és el tren d’alta
velocitat, que això ha afectat aquesta zona, sobretot ens ha afectat el que és la zona
verda i la zona d’equipaments que corresponen al..., que ens han de cedir a
l’ajuntament.
L’origen d’aquest conveni és un recurs contenciós administratiu que va presentar la
junta de compensació en contra de l’ajuntament per la no resposta a una sèrie
d’instàncies en les quals demanaven que l’ajuntament es fes càrrec de part
d’urbanització que ja estava realitzada.
Aquest recurs ens va portar als serveis territorials i als serveis jurídics de la casa a fer
una història de com havia estat el desenvolupament d’aquesta zona, de totes les eines
de planejament i com havia estat tota aquesta història, que ha estat una feina
complicada i complexa perquè Can Massaguer no consta únicament d’un expedient,
sinó que hi ha tota una sèrie d’expedients relacionats amb urbanització,
desenvolupament del pla parcial, projectes de reparcel·lació, etcètera. I aquí vull agrair
públicament la feina feta pels serveis tècnics i sobretot per la cap dels serveis jurídics
de l’Àrea de Territori i també pel senyor secretari, que han fet una feina realment
magnífica de recopilació, organització i anàlisis de tota la documentació que ens ha
estat molt útil per a la negociació, les converses amb la junta de compensació i
després per a la redacció de la lletra d’aquest conveni.
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Bàsicament aquest conveni el que es centra és en dos o tres aspectes concrets. Per
una banda, l’ajuntament es compromet a realitzar una modificació puntual del pla
general precisament per encabir dintre del planejament totes aquestes afectacions
supramunicipals que hem tingut en els darrers anys i que no figuraven evidentment en
el nostre planejament, entre altres raons, per exemple, perquè la reserva que hi havia
per al tren d’alta velocitat ni passava per on passa efectivament la infraestructura
existent. I per la seva banda, la junta de compensació desenvoluparà una modificació
del projecte d’urbanització per tal d’ajustar-lo a tots aquells aspectes que la realització
efectiva de la urbanització s’ha separat del que teníem en el planejament, moltes
vegades també afectat per l’existència d’afectacions d’infraestructures supramunicipals
com, per exemple, reserves per al quart cinturó que al final han desaparegut.
A més a més, la junta de compensació farà finalment la urbanització de la part de zona
verda i de zona d’equipaments, que és l’única part de la urbanització que està pendent
en aquests moments. I mentre no es faci aquesta obra, perquè estarà pendent de
l’aprovació de tots aquests plans de modificació del pla general i modificació del
projecte d’urbanització, s’entregarà un aval per la quantitat que es va considerar en
l’última reparcel·lació, que era l’import d’aquesta urbanització. A més a més, quan tot
estigui tancat, s’haurà de fer una modificació de la reparcel·lació.
Això el que implica és que aquest contenciós administratiu queda suspès perquè les
dues parts, ajuntaments i junta de compensació han arribat a un acord per tal de
desenvolupar aquesta zona. Això significa que en el termini calculem
d’aproximadament uns tres anys podrem tenir tancat el Pla parcial de Can Massaguer,
fer una recepció expressa de tota la urbanització i transformar-lo en una part integrant
més del nostre municipi.
El que passem a aprovació és precisament aquest conveni que, un cop aprovat
inicialment en aquest ple, tindrà un mes d’exposició pública i si no hi ha al·legacions,
quedarà aprovat definitivament i serà signat per les dues parts.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Garcia. Alguna qüestió? Senyor Martín? Senyora
Alcalá? Senyora Mari Carmen? No? Senyor Ros?
Sr. Ros.- Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja els vaig dir a la Comissió Informativa,
em fa l’efecte, després d’analitzar aquest conveni, que és bastant innecessari. És un
conveni que bàsicament, com molt bé ha dit el regidor d’Urbanisme, doncs respon a un
xantatge, a una baixada de pantalons, que és aquest recurs contenciós administratiu
que posa Roca Village, que és qui té la presidència i el domini de la junta de
compensació, que fa aquesta pressió perquè l’ajuntament acabi redactant un
conveni..., acceptant un conveni que ha redactat la pròpia junta, el propi Roca Village,
on l’ajuntament no obté cap benefici i sí, moltes obligacions. Moltes obligacions que
venen derivades d’una deixadesa de funcions del període 96-2005, on el govern
socialista d’aquell moment no va actuar com s’havia d’haver actuat en un sector de
desenvolupament urbanístic per garantir la urbanització del sector.
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No ho ha dit el regidor, però els recordo que la primera instància demanant la recepció
de les obres és de l’any 2002. Any 2002, ha plogut una mica, i han passat moltes
coses després. I una de les coses que han passat és que s’ha permès la implantació del
centre comercial sense que el sector estigués amb totes les obligacions dels propietaris
complertes. I la legislació urbanística ha anat canviant i en aquella època això no ho
permetia. Imagini’s que això passi ara amb els temps que corren i amb tot el que està
passant. Suposo que l’ínclit alcalde d’aquella època, 96-2005, hagués hagut de dimitir,
com els passa a tots aquests ministres del senyor Pedro Sánchez que es troben amb
coses d’aquestes del passat; doncs aquí les coses del passat et catapulten a secretari
d’organització.
El que celebro és que vostès s’han trobat exactament amb el que ens vam trobar
nosaltres en els vuit anys que vam estar al govern, administrant l’herència. És a dir,
vostès ara estan administrant la seva pròpia herència, i és dur administrar aquesta
herència. Els famosos 123 contenciosos, ja n’hi ha més, evidentment, sempre els
ajuntaments tenen contenciosos, però mai un ajuntament de la nostra mida hauria
d’haver tingut 123 contenciosos.
Aquest sector ha donat moltes voltes, ha patit molt i en aquest moment aquest
conveni, doncs, porta unes obligacions a l’ajuntament que no tenen les compensacions
que haurien de tenir. I els ho dic amb coneixement de causa perquè se n’havia parlat
molt amb Roca Village de com fer aquest conveni. Ja els ho vaig dir a la Comissió
Informativa, per exemple, Roca Village sempre ens va oferir una junta de conservació,
un cop es formalitzés la recepció de les obres. Per què? Perquè aquestes obres porten
molts anys en mans dels privats, no han tingut la conservació adequada i el moment
que l’ajuntament se les quedi, tindrà problemes de manteniment, problemes que ja
tenim per tot el municipi, no arribem a fer la neteja d’enlloc, doncs només falta que
ens carreguem amb una altra obligació que, a més, ens «apretaran», perquè h ha un
conveni signat i que no podrem atendre. La pròpia Roca Village havia ofert una junta
de conservació per deu anys i la legislació urbanística ho permet. Això hauria d’estar
en una clàusula del conveni; no hi és.
Què més havia «ofertat» la Roca Village fa més de tres anys? Havia «ofertat»
actuacions de pacificació viària en la zona ja executada, en la zona nord-est, a la zona
que estan fent servir ells i que han netejat i cuidat una miqueta cap a la part sud on
estan implantats i que no han netejat ni cuidat gens cap a la part nord on estan
implantades altres activitats. Aquí s’havien pactat amb ells fa tres, quatre, cinc anys,
actuacions de senyalització viària i de pacificació en un sector que es va concebre com
a industrial i ha acabat sent comercial, que té una intensitat d’ús i una afluència de
visitants molt superior pel que està preparat i que està generant unes situacions
d’inseguretat viària diàries. Roca Village està absolutament disposat a actualitzar
aquesta urbanització, no hi ha cap clàusula de compensació de cap tipus, totes les
clàusules són d’obligacions, obligacions que l’ajuntament ja hauria de fer, excepte una,
la primera. La modificació puntual del pla general no la pot redactar el privat, perquè
la llei ho diu així, ho ha de fer l’ajuntament, i l’ajuntament ho fa pactat amb el privat.
Però és que resulta que aquesta modificació es necessita per legalitzar totes les coses
que no es van fer ben fetes en aquell moment, la part d’urbanització que no es va
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executar, les parts que es van desviar de la traça, les parts que no s’ajustaven a un
planejament que després va variar perquè es va desafectar el quart cinturó, després
va passar el TGV. I , per tant, ara es faran modificacions que en aquell moment no es
podien preveure, però que en aquell moment s’havien d’haver complert unes
obligacions que no es van complir i que s’havien d’haver atès.
Diu el segon pacte que aquesta modificació del pla general es farà amb màxima
diligència i major celeritat. Això és d’una ambigüitat i d’una inconcreció que dificulta
molt que funcioni una administració. Què vol dir això? I què vol dir això quan les
competències en l’aprovació d’un pla general no són pròpies d’un ajuntament, sinó que
són compartides amb la Generalitat de Catalunya, per tant, fins i tot podria ser de
nul·litat de ple dret quan, aquest conveni, l’ajuntament no té la potestat. I, per tant,
després cal fer una altra clàusula per dir «si no s’aprovés...» Clar, si la Generalitat no
ens ho aprova, tot això no haurà servit de res i és perquè les competències no són
exclusives.
També diu la tercera clàusula que no impedirà l’atorgament de llicències en el sector.
Serà si pot ser, perquè la llei ho diu molt clar, que automàticament es decreta una
suspensió de llicències i, per tant, aquesta suspensió de llicències pot anar i pot afectar
zones que realment s’hagin de protegir perquè la modificació pot alterar els
aprofitaments actuals.
Aquestes clàusules, que totes són d’obligacions, després apareixen les que obliguen la
junta de compensació del sector a presentar en un mes des de l’aprovació inicial, un
aixecament topogràfic i una sèrie de documents. I en quinze dies... Totes aquestes
obligacions de posar timings, què vol dir, que si no ho presenten en aquest temps està
prescrit? Si ho presenten en un mes i un dia, els serveis tècnics poden informar
negativament perquè han incomplert el conveni? Fer un conveni d’aquesta manera és
molt perillós i molt arriscat.
I per no estendre’m massa, acabaré amb un parell de clàusules, també preocupants,
que són la quinzena i..., perdó, la catorzena i la setzena, que són obligacions legals i
que no cal posar-les en un conveni. Diu: «La recepció per part de l’ajuntament de les
obres d’urbanització de la segona fase, previs als tràmits administratius corresponents,
comportarà l’aixecament de les càrregues registrals derivades de la reparcel·lació en
les finques incloses en el sector i de la devolució de l’aval dipositat en garantia de les
obres d’urbanització pendents d’execució en la part sud-est de sector.» Sempre,
sempre, un ajuntament que compleixi les seves obligacions el dia que recepcioni
efectivament i no tàcitament o de facto aquestes obres, automàticament les càrregues
registrals inscrites en el Registre de la Propietat desapareixen i es fa una certificació
que la fa el secretari de la corporació. Això no cal posar-ho en una clàusula d’un
conveni.
Setzena: «L’ajuntament no executarà l’aval si no s’assoleix l’acord d’aprovació
definitiva de la modificació del pla general per causes que li siguin imputables.» Si no
s’executa el carrer, l’ajuntament es quedarà uns diners d’una junta que no ha pogut
fer unes obres perquè l’administració no ha donat resposta al que li demanava el
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privat? Això és enriquiment injust de l’administració, aquests diners no se’ls podrà
quedar l’ajuntament sota cap concepte. Per tant, és una clàusula que francament és
preocupant.
I la divuitena diu: «La junta es compromet a no reclamar cap import relatiu a les
despeses de conservació.» Aquesta ha estat l’amenaça de sempre, és que no les poden
reclamar, no les poden reclamar sota cap concepte, perquè no tenen una recepció
efectiva, ni tàcita, ni de facto, perquè han incomplert les obligacions del sector i
perquè els falta tot el que queda per urbanitzar en la part sud-est, sud-oest, sud-est,
perdó, ja ho deia bé. Per tant, hi han clàusules que francament són absolutament
innecessàries i estan sobrant en aquest conveni, que està agafat amb agulles.
Finalment, volia també que m’aclarís un tema, s’ha demanat un informe a un gabinet
jurídic extern –Comas, si no recordo malament– i ens hauria d’explicar quin ha estat el
procediment de contractació d’aquest gabinet, si s’han demanat pressupostos a altres
gabinets especialitzats, quin ha estat el cost. Ho dic perquè un cop llegit aquest
informe, que a més una de les coses que fa, interessant de llegir, curiosa de llegir, més
que interessant, és analitzar que el conveni es pugui aprovar i plantegen dubtes en dos
o tres punts dels que he dit que ho deixen obert. Però el curiós és que l’informe
d’anàlisi és idèntic al que fan els tècnics municipals i en aquest cas no els ha citat el
senyor regidor, però són l’arquitecte i l’enginyer, que fa anys que treballen en aquest
sector i que han fet una molt bona feina, i també un tècnic que ja no està a la casa,
que va ser el tècnic de disciplina urbanística, que ja fa sis-set anys, el temps passa
molt de pressa, va fer tota la tasca d’identificar la documentació, d’analitzar la història,
de tenir tots els documents i que si ho haguéssim buscat, s’haguessin estalviat un
munt de temps, perquè tota aquesta feina ja estava feta.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Paco... (Veus de fons.) Doncs, en tot cas, el senyor Gil.
Sr. Gil.- Bé, gràcies. Doncs aquestes explicacions que hi havia un conveni a punt de
tancar, que hi havia..., primera notícia, i això que en diferents reunions jo he pogut
estar amb aquesta empresa que fa xantatge i que ens obliga a baixar els pantalons
amb vostè, i vostè en cap moment va parlar mai d’aquests temes.
De tota manera, el que sí que recordo és que vam assistir a una junta amb els
propietaris de la qual ens van agrair el ser-hi, potser no entenien els nostres recels i
les nostres preguntes en moltes coses d’aquestes que ells ens explicaven i ens deien
que havien pactat amb l’antic govern, el que sí que és cert és que ens agraïen que hi
haguéssim anat a donar la cara, perquè vostè no hi anava, ni com a regidor
d’Urbanisme, ni com a alcalde, des de feia temps.
Precisament un temps on ells van començar a posar alguns dubtes d’aquests que vostè
ara veu tan clars i que fa quatre dies jo crec que no els tenia tan clars. De tota
manera, el que sí que crec és que ja quan amb tothom que ens reunim sempre acaba
havent-hi aquest problema, que és que vostè aquí afirma i fa aquest tipus
d’afirmacions, jo crec que és molt senzill, és agafar i no només el propietari majoritari,
sinó és agafar tots els propietaris, convidar-los a parlar amb els regidors de govern i
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de no govern i, per tant, que ens ho expliquin i que ens expliquin realment la seva
visió també; no vull dir que la seva no sigui correcta, però, bé, alguns dubtes sí que
entren.
De fet, en aquests anys que vostè ha fet..., dues coses, primer ha dit que celebra que
s’hagin estat aquests anys gestionant i tramitant les coses que venien d’antic, és cert, i
de molts anys, perquè aquests anys que vostè ha estat no ha aconseguit resoldre cap
d’aquests temes tan conflictius que hi havien sobre la taula i ara estem parlant
d’encarar-ne d’importants i diferents, aquest, estem parlant també de Vilalba, ens
torna a sortir el tema de Maiols - Can Planes, parlem també amb els propietaris de
Maiols - Can Planes i surten unes informacions com a mínim que són preocupants i que
ja les hem parlat en alguna altra ocasió aquí al ple. Per tant, jo entenc que algun dia,
si no, haurem de veure per què casualment i curiosament sempre acabem amb la gent
dient el mateix, no?
Per tant, jo el que proposaria és, evidentment la voluntat de tancar aquest sector i de
poder-lo arreglar i de poder-lo després mantenir, perquè aquí per exemple vostè
s’oblida d’una petita cosa, vostè durant tots aquests anys sempre ha dit que allà no
s’hi pot fer res, però només en el vial, perquè vostè ha dit que no s’hi pot fer res amb
temes de seguretat viària, seguretat per a les persones, per als vehicles, però, en
canvi, sí que han pogut fer-se altres coses. Com és..., si no teníem acabat aquest
sector, com és que vostè va tramitar la fase 2 d’aquest centre comercial? Clar, posar
en dubte que o ens fan xantatge, o ens abaixem els pantalons, o sempre aquestes
coses que dic, però no dic de quin benefici en treu..., doncs miri, no ho sé, la segona
fase amb això sense tancar, eh?, amb això que vostè diu que és obligatori de tancar,
que ho compartim i per això estem treballant per tancar-ho. No ho sé, ja ens explicarà
segur vostè que ens podrà explicar el com es va fer una cosa sense haver tancat
l’altra, perquè precisament no són coses petites. De fet, els tècnics municipals diuen
que el senyor Robert Roca, quan va marxar, va deixar molta feina feta, però ni molt
menys tota la que hauria d’haver fet i aquesta que vostè diu. De fet, aquesta feina no
s’ha trobat tampoc en els arxius, potser la té algú, potser algú en el moment de fer
algun trasllat o de marxar de la casa es va emportar alguna cosa, no ho sabem, però
també ho els dic, això no hi és i s’ha hagut de fer una feinada.
I s’ha contractat un especialista per fer uns informes, ja ho sabem també que fins ara
no calia perquè vostè ja era un especialista en aquestes coses i, per tant, vostè podia
donar la seva veu, i la seva autoritat amb els seus coneixements era suficient, però els
altres, doncs, quan tenim dubtes, fem contractacions com es poden fer per la llei
actual i s’agafen especialistes en urbanisme, que en aquest país n’hi ha de molt bons. I
segur que n’haurem d’agafar més d’especialistes en urbanisme, perquè ens trobarem
encara el problema de Mayols - Can Planes, i el que aquests senyors ens diuen que
s’havia pactat i s’havia parlat de moure tota l’edificació a la zona de les Hortes, i
haurem de parlar amb més tècnics per altres problemes que hem tingut.
I és cert, vostè va deixar quasi a punt de tancar, però no ho va..., o sigui, fins i tot no
ho podrà dir que ho va tancar, perquè no, va ser el polígon industrial, la famosa
parcel·la de la venda fallida, l’arreglar el..., però fins i tot això no podrà dir que ho va
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tancar i que ho va acabar, perquè és que no va ser així. Però, bé, al final les coses
també ens toca a nosaltres quan ens toca a cadascú gestionar-les i fer el que creiem;
vostè va estar vuit anys davant d’aquest ajuntament i no ho va tancar, per alguna
cosa devia ser. Però, en canvi, va seguir permetent que aquesta gent que evidentment
miren pels seus beneficis, perquè són una empresa privada, doncs ho van tirar
endavant. Perdó, he dit les Hortes, i és a La Molinada, sí.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Gil. Senyor Francisco Garcia.
Sr. Garcia.- Moltes gràcies, senyor alcalde. Miri, és cert, quan un entra al govern, des
de l’oposició o des del carrer, no li queda més remei que gestionar l’herència que rep,
sigui bona o dolenta, però hi ha una diferència fonamental entre vostè i jo, vostè no fa
més que queixar-se de l’herència. En la meva primera intervenció jo no he fet cap
mena de menció a cap herència, he dit: ens hem trobat amb un problema, l’hem
analitzat, l’hem estudiat i creiem que tenim una solució. No he parlat ni de vostè com a
alcalde, ni dels alcaldes anteriors, no he parlat de ningú. He dit: hem trobat un
problema, l’hem analitzat i hem intentat trobar una solució.
Vostè, com sempre, ha posat el retrovisor. Vostè, com sempre, ha disparat contra algú
que no es troba en aquesta sala de plens i que fa molts anys que va deixar de ser
alcalde d’aquest municipi. Igual no se’n recorda que en el tema de can Massaguer no
únicament hi ha intervingut vostè com a alcalde, sinó que va intervenir un altre alcalde
trànsfuga de Convergència i anteriorment un altre alcalde de Convergència, i jo no he
mencionat ningú. Aquí l’únic que sempre està parlant de l’herència rebuda és vostè.
Miri, jo no dubto que vostè sigui un mag, i sigui un expert a negociar coses, però miri,
sense remuntar-nos a l’any 2002, la primera instància que s’adjunta a aquest
contenciós administratiu és de l’any 2014, concretament té entrada el 8 de setembre
de 2014. Per què no va negociar vostè un conveni, un conveni que contingués totes
aquestes meravelles que vostè ens està explicant aquí a la sala de plens? Per què no
ho va fer abans d’entrada d’aquesta instància? Vostè no ho va fer. No sé si per desídia
o per incompetència, però no ho va fer.
I així ens trobem contínuament en tots els temes. Ho acaba de dir el senyor Gil, vostè
tenia projectes i s’havien fet feines magnífiques que no troba ningú, no són als arxius.
L’únic que tenim del senyor Robert Roca és un informe que va fer, però sense la
documentació suposo que adjunta, tal com ens va dir vostè en la Comissió de Territori.
No es troba, com tantes altres coses que no trobem, que no es troben en els arxius. I
vostè sempre amb el retrovisor posat, curiosament sempre en un període molt concret,
1996-2005, sembla ser com si el món a la Roca comencés el 96, acabés el 2005 i
tornés a començar quan, el setembre de 2016? I sempre estem amb la mateixa
història amb vostè, sempre.
Miri, si s’hagués llegit realment aquests informes, tant el jurídic fet per la cap dels
serveis tècnics, dels serveis jurídics de l’Àrea de Territori, i el senyor secretari com
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l’informe encarregat a l’assessor extern, se li haurien aclarit tots aquests dubtes que
ha plantejat aquí, perquè estan perfectament explicats. I no m’allargaré avorrint
tothom amb explicacions jurídiques que segurament se m’escapen, però que també se
li escapen a vostè, perquè vostè no és un jurista. Únicament li diré una cosa, aquesta
màxima diligència, a l’informe preparat pels juristes de la casa diu textualment: «Per
això la celeritat s’ha d’entendre com un compromís de l’administració de complir amb
els seus deures de tramitació de planejament amb la diligència exigible.» És a dir, no
deixar les instàncies en un calaix per veure si els temes es resolen sols.
Aquest és el conveni que presentem a aprovació, aquest és el conveni possible que
hem arribat a un acord amb la junta de compensació, vostè va tenir vuit anys –vuit
anys!– més un addicional de pròrroga com a regidor d’Urbanisme per tal d’arribar a un
conveni similar o molt millor, però no va fer res, no va fer absolutament res. I ara
l’únic que ens ve a dir és que tot això és culpa d’una herència. Vostè està més
preocupat per l’herència que per resoldre els problemes d’aquest municipi.
Aquest conveni no ens obliga a res més, no obliga l’ajuntament a res més que fer la
modificació puntual del pla general, que l’hauríem de fer de totes formes, perquè la
implantació del tren d’alta velocitat no passa per on havia de passar segons el pla
general. I trobem i marquem una ruta, un camí, per tal de tancar definitivament
aquest sector, que porta una història que, si ens descuidem, tindrà trenta anys
d’història. Però faria molt bé en no utilitzar contínuament paraules tan gruixudes en
aquest ple adreçades al Grup Socialista com «baixada de pantalons» o «xantatge».
Quan, per exemple, li haig d’agrair a la senyora Pujol que quan se li envia la
documentació com amb mínim digui gràcies com a acuse de recibo, cosa que vostè,
per cert, no ha fet.
Llavors, senyor Ros, la política i el temps i els ciutadans posen a tothom al seu lloc i
nosaltres com a Grup Socialista i com a Agrupació Socialista de la Roca ens sentim
molt orgullosos que sigui un dels nostres membres que estigui com a secretari
d’organització del nostre partit. A vostè l’ha col·locat a l’oposició després d’anys de no
aconseguir guanyar mai unes eleccions. Crec que el que hauria de fer la reflexió sobre
quin és el seu paper a la vida política d’aquest municipi és vostè, en lloc de tornar amb
les amenaces que ja vam rebre els que estàvem a l’ajuntament l’any 96 i l’any 95 per
part del seu grup polític. No, és que vostè no és mai, vostè no assumeix mai cap mena
de responsabilitat, jo assumeixo la responsabilitat que possiblement aquest conveni
pot ser no el més meravellós del món, i ho assumeixo, però vostè no assumeix mai
cap mena de responsabilitat, vostè no era, no se n’assabentava, o aquell dia no havia
vingut, mai assumeix cap mena de responsabilitat. La responsabilitat que tinguem un
contenciós administratiu és seva, però jo no m’he queixat de l’herència, jo he dit que
hi havia un problema, que hem intentat trobar una solució i que la solució es aquesta.
La seva inoperància i la seva incompetència durant vuit anys ens ha portat aquests
problemes i molts d’altres. I cada cop que vostè em vingui a recordar l’herència dels
anys 96-2005, jo li recordaré la seva herència.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Francesc Garcia. Alguna paraula més? Senyor
Ros...
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Sr. Ros.- Gràcies, senyor alcalde. Jo entenc, senyor Lorenzana, que li molesti
l’herència, fa mal l’herència, jo ho entenc, fa mal l’herència. S’ha contestat vostè
mateix. Per què no vam tramitar aquest conveni, perquè no podíem cedir al xantatge,
perquè era inexplicable les dues coses que plantejaven els directius de Roca Village:
«Si no ens solucioneu el tema de la recepció d’obres, us posarem un contenciós.» Això
no es pot admetre per cap gestor municipal, no es pot admetre. Pam, el posen. Que el
posin, un contenciós es defensa, si es pot defensar; i es pot defensar, i es pot
defensar, perquè el sector no està completat. Primera qüestió. Segona qüestió. «Us
cobrarem tot el manteniment que hem fet durant vint anys.» Com? En base a què, si
el sector no està completat? No hi ha cap base de xantatge, és que no es podia cedir
de cap manera.
I enllaçaré una miqueta amb el que ha dit el senyor Gil, que sempre li agrada engegar
el ventilador, però que quan s’obre la boca s’ha de saber molt bé què es diu, perquè es
pot ser molt temerari. Que no vam resoldre res, ha dit, que teníem un..., jo no he dit
mai que teníem un conveni a punt de tancar, com vostè ha repetit, jo no he dit això, jo
he dit que se’ns havia ofert fer un conveni, que es va parlar, es va treballar, es va
analitzar i, com he dit abans, no es podia cedir al xantatge. Això, bàsic. A partir d’aquí,
treballem en positiu pel municipi, pel bé del municipi i pel bé de l’ajuntament, però
sense cedir a cap xantatge, el contenciós era la pitjor eina que podíem posar. Mai vam
arribar a tenir un esborrany de conveni, per això no l’ha trobat, senyor Gil, no cal que
busqui, aquest no el trobarà, perquè mai vam tenir..., vam tenir les bases de treball de
dir «si voleu això, l’ajuntament ha de tenir aquestes compensacions», però a més no
podem treballar amb pressió de cap tipus, jurídica. A què juguen ara? A que retiro...,
retiro, no, que deixo en suspens..., però, clar, deixo en suspens durant un any, el
contenciós, durant un any, després resulta que s’aixeca automàticament la suspensió i
l’haig de tornar a suspendre, i així estarem... Això durarà anys, eh? Això ja els ho vaig
dir a la Comissió Informativa, això no és per aquest govern, és per al govern que surti
de les eleccions de maig de 2019, d’aquí vuit mesos, amb prou feines el govern de
2019 podrà resoldre-ho i segurament el de 2023 li tocarà encara rematar-ho. I això és
per una senzilla raó, senyor Gil, l’urbanisme és una disciplina viva, no s’acaba mai, no
els tanquen els temes, ni es tanca Can Font de la Parera, ni Can Plana, tal..., és viva,
s’ha de vigilar, s’ha d’estar a sobre, s’ha de veure com evoluciona, però, clar, si es
deixen podrir les coses, doncs passen coses.
M’ha dit que no anava a la junta de compensació. Vostè escolti el que li diuen, escolti,
escolti i contrasti, contrasti, perquè vostè ha anat a una junta de compensació, jo
poder he anat a més de vint, i reunions amb aquesta gent poder n’he tingut més de
cinquanta. Hi ha gent que hem treballat molt per aquest municipi i gent que no se’ls
veu que treballin, no se’ls veu.
Li posaré un exemple de tot això que no sap què ha passat i havia estat a govern
vostè, quan van passar coses vostè estava a govern, perquè quan no hi era entenc que
no s’assabentés, però quan hi era? Que no s’assabentés estant a govern quan li
explicàvem tot? Novembre de 2007, senyor Gil, novembre de 2007, el cap de territori,
senyor Josep Quesada Tornero, fa un informe que li demana l’Alcaldia sobre el règim
del llicències d’aquest sector, ho diu tot aquest informe, tota aquesta documentació
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que diu el senyor Lorenzana que no m’he llegit. Per què fa un informe? Perquè hi ha
una suspensió judicial del sector i se li pregunta al cap de territori, jurista, si es poden
donar llicències d'obres menors, que és el que necessita Roca Village per a la renovació
de botigues, i ho necessita el sector de la UA-5, les fàbriques d’aquí baix, que es troba
en la mateixa situació. I el senyor Josep Quesada fa un informe molt ben articulat,
molt ben documentat, que aclareix moltes coses i permet funcionar en determinats
àmbits sabent que hi ha una nul·litat judicial.
Hi ha una data important que és l’any 2011, encara era el nostre primer mandat, que
s’aprova un projecte de reparcel·lació, vostè el vota a favor en junta de govern, vostè
era primer tinent d’alcalde. Aquest projecte de reparcel·lació s’aprova perquè es pot
aprovar, perquè hi han informes tècnics i jurídics favorables, i el votem a favor vostè i
jo. I s’aprova i permet... (Veus de fons.) Aquest projecte de reparcel·lació s’inscriu al
registre, s’inscriu... (Veus de fons.) Em deixarà parlar? Aquest projecte de
reparcel·lació reconstrueix la nul·litat judicial del sector en aquell moment. Perquè, a
més, hi ha una novetat, que és que l’any 2010 s’aprova una nova llei d’urbanisme i
canvien coses, i apareix aquest concepte que vostè no sé si ha sentit, suposo que sí,
d’unitat funcional. I Roca Village ens porta informes jurídics que els nostres tècnics i
juristes, els nostres, els de tots, els de la població, els de l’ajuntament, no els d’un
equip de govern, els tècnics funcionaris de la casa analitzen i veuen que aquesta unitat
funcional permet reconèixer un sector prou acabat com per donar llicències. I es donen
llicències i es pacta un conveni amb Roca Village que és molt favorable per a
l’Ajuntament de la Roca, que dona 300.000 euros l’any i, a canvi, s’aconsegueix la
declaració de municipi turístic. I a més, l’any 2011 també es reconstrueix el vial afectat
pel tren d’alta velocitat, que havia quedat en vial provisional, i es fa un nou vial que
està ajustat a planejament, com bé diuen aquests informes que no m’he llegit, i que li
dona legalitat a aquest vial quan l’anterior, el que expropia el TGV, no tenia legalitat,
que també ho diuen aquests informes, era un vial a precari construït de qualsevol
manera per l’alcalde que tant defensa el senyor Lorenzana. I aquell vial a precari, tots
aquests informes, si és que no cal que fem oposició, si és que ho fan els tècnics
municipals només llegint i posant les coses en clar. Llegeixi’s els informes, jo no sé si
se’ls ha llegit.
I, senyor Gil, per últim, si no troba la feina del senyor Robert Roca, que és un gran
professional, que en aquest moment ja no està a la nostra casa, aquest senyor a més
és molt endreçat, molt endreçat i utilitza un programa que es diu Absys, i és dels
funcionaris de la casa que més clar té on té de guardar la documentació, que és en
aquest programa Absys. Per tant, busquin, perquè tota la feina que va fer aquest
senyor està a l’Absys. I senyor Lorenzana, sàpiga vostè que aquest problema de no
trobar documentació és l’herència, tampoc la trobàvem nosaltres, eh? La secretària es
tornava boja quan tenia un requeriment judicial i havia d’indexar i foliar dos o tres mil
pàgines per enviar-les a un jutjat i es feia, i es feia la feina, dues o tres mil pàgines,
perquè un jutjat ens estava requerint no sé quina història d’aquells 123 contenciosos.
Tot això està aquí, tot això no s’ho ha emportat ningú, està arxivat en un arxiu que es
va construir aquí sota aquesta sala de plens o està arxivat a l’arxiu que hi ha al costat
de la biblioteca. Per tant, en algun lloc ho trobarà.
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Quan parla de celeritat, senyor Lorenzana, m’agradaria que li contestés a aquell senyor
que al febrer va presentar una llicència per edificar una piscina i aquest estiu no s’ha
pogut banyar. Quan parla d’instàncies en un calaix, m’agradaria que els digués a
tantes i tantes persones que m’han parat pel carrer i m’han dit «no ens contesten,
hem demanat això i no em contesten, hem demanat allò i no em contesten». A Roca
Village suposo que sí que els contesten, però el ciutadà de peu no rep respostes i estan
desesperats, és un continu sortir pel poble i sentir això, és un continu, senyor
Lorenzana.
No ha dit gaire cosa més, ha tirat pilotes fora. L’herència és molt dura i ara li toca
administrar-la a vostè.
Sr. Alcalde.- Senyor Gil...
Sr. Gil.- Sí. Jo només unes...
Sr. Ros.- Quantes intervencions té l’equip de govern?
Sr. Alcalde.- Perdó, ell actua com a Esquerra Republicana, portaveu d’Esquerra
Republicana, d’acord?
Sr. Gil.- Jo soc portaveu d’Esquerra Republicana. De tota manera, no pateixi que no...
Ràpidament, pel bé de l’ajuntament vostè treballava, això ho ha dit, ha dit que les
bases les va treballar, que va tenir més de cinquanta reunions. Suposo que aquestes
reunions hi anaven aquests tècnics que després eren els que ho havien de signar,
encara que després..., perquè jo sí que vinc a l’ajuntament i llavors passo moltíssimes
hores i parlo moltes hores amb ells i llavors ells no hi eren en aquestes reunions on es
treballava aquest futur tan important del poble, perquè això ja ho feia vostè, cinquanta
reunions, és igual. Com per sort les cinquanta reunions es podran contrastar perquè
els tècnics i els representants d’aquestes empreses encara venen per aquí, per tant, ho
seguirem parlant, més que res per saber a veure si és que jo no me n’assabento. Miri,
jo com a alcalde vostè ja no m’explicava les coses, imagini’s com me les explicava com
a primer tinent d’alcalde. Per tant, escolti’m, no hi ha problema. Al final vostè sempre
vol anar també amb aquesta..., el que vostè també ha d’entendre és que nosaltres li
contestem, o jo en aquest cas li contesti i, per tant, per això li contesto. És que hi ha
un moment que és que aquella frase de quien calla otorga, doncs bé, potser ja ens
passem i llavors diem: bé, no, anem a contestar-li. Però vostè mateix ja demostra quin
tipus de persona és, perquè està content, celebra que l’ajuntament tingui problemes.
Sí, vostè ho ha dit així, ha dit..., sí, sí, que ho celebrava, ho ha dit, és que és...
Sr. Ros.- Cada vegada tergiversa les meves paraules...
Sr. Alcalde.- Senyor Ros, si us plau, si us plau. Igual que li he demanat al senyor Gil
que parés quan daixò, li demano a vostè també. Gràcies.
Sr. Gil.- Per sort, com està gravat, ho sentirem, perquè a més ho he apuntat, celebro
que tingueu això encara. Això a vostè només amb una frase així ja demostra el poc
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que li ha interessat aquest poble i que li importa, perquè, si no, no ho diria de cap
manera això.
Ha fet una altra afirmació: «Abans teníem no sé quants contenciosos i evidentment ara
n’hi han més.» I vostè va deixant frases així i es pensa que la gent no l’estem
escoltant. Doncs fins i tot l’escoltem i vostè diu aquestes frases i prenem notes. Perquè
després, quan vostè ens diu que no, després en aquestes actes que aprovem, les
trobem, perquè hi són dites, per tant, és igual, si vostè diu que no, ja la trobarem no
passa res. Llavors una vegada més serà qui tenia la raó, vostè o la resta del món.
Doncs ja està.
I, per tant, escolti’m, d’algunes altres coses, encara que en tinc coneixement perquè
d’aquest tema n’hem parlat moltíssim, li cedeixo la paraula al senyor Lorenzana, que
crec que li voldrà contestar ell.
Sr. Alcalde.- El que passa és que com que normalment les intervencions de govern,
doncs, sempre es tanquen així, per tant, li demanaré, senyor Lorenzana, que ho deixi
estar. (Veus de fons.) A veure, jo li pregaria que..., deixem-ho estar, senyor
Lorenzana, si us plau.
Això que acabo de fer ara és la diferència entre el que feia vostè i el que faig jo, això
que acabo de fer ara de no deixar que per al·lusions..., per no entrar més, és una de
les diferències entre la seva forma de dirigir aquest plenari i la meva. A mi ara em
venen al cap moltes coses i em venen al cap molts records de plenaris en els quals
vostè al acabar un debat engegava el ventilador i intentava omplir de merda tot, però
hi ha diferències entre persones.
Jo vull fer un parell o tres de reflexions no només sobre el tema que portem, en faré
alguna sobre el tema que portem, i algunes que van més enllà sobre la manera
d’actuar i la dignitat en política. El primer que vull dir és que, escolti’m, en aquests
moments tenim una opció de resoldre la situació actual d’un polígon industrial que és
referent a Catalunya i que està al nostre municipi, podem resoldre la situació
urbanística. Evidentment l’urbanisme és viu i d’aquí uns anys poden aparèixer altres
problemes, però ara podem resoldre la situació actual que tenim, i això és el que fem.
Ni salvem el món, ni ensorrem el món, ni res, senzillament hi posem un gra de sorra
amb un treball per part dels tècnics de l’ajuntament, no els tècnics del govern
municipal, els tècnics de l’ajuntament... No, vostè ha diferenciat que quan vostè
estava eren els tècnics de l’ajuntament i ara són els tècnics del govern. Hi ha tècnics
de l’ajuntament i els tècnics de l’ajuntament han fet una feina com va fer en el seu
moment el senyor Robert Roca, com va intentar fer en el seu moment el senyor
Quesada i com han fet tots els tècnics que hem tingut a l’ajuntament, han intentat fer
la feina el millor que saben, tots ells. I, per tant, els tècnics que hi ha ara a
l’ajuntament han intentat fer una feina de resoldre un problema que tenim en aquests
moments.
Davant de qualsevol solució de problema hi ha diferents maneres de veure-ho,
òbviament. Nosaltres hem optat per aquesta, perquè ens sembla que és la que..., a la
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vida entre l’òptim i el fracàs, hi ha el possible, i la vida i la política és tirar endavant
amb el possible. És molt fàcil des de l’oposició demanar l’òptim quan des del govern no
ha sigut possible ni de fer el possible. Per tant, un ha de mesurar les coses, sobretot la
gent que hem tingut responsabilitats de govern, i hem de mesurar una mica el que
diem. Per què? Home, perquè sabem el que és la realitat del dia a dia en la política. I
aquí el que s’ha fet és l’opció del possible, d’anar a solucionar un problema que tenim
en aquests moments. Vostè va fer una acció en un moment determinat que era tirar
endavant un projecte de reparcel·lació, pensant que era el possible en aquells
moments. Un projecte de reparcel·lació que vist ara també té alguns problemes, vist
ara, però vostè ho va fer pensant en això. És el mateix que fem nosaltres ara.
Per tant, el que li demano és que respecti, igual que vostè demanava respecte quan
feia allò, que respecti el que ara estem intentant fer, que respecti això. I la seva
intervenció, que podia haver sigut crítica amb temes d’això, jo li he trobat a faltar
aquest respecte que li demano, li he trobat a faltar. I jo en desacord amb coses que
vostè va fer en alguns moments, en aquests moments, vist, vostè va intentar resoldre
un problema que tenia en aquells moments amb un instrument urbanístic, que era el
projecte de reparcel·lació. Doncs ara, amb aquest instrument urbanístic que és el
conveni, intentem resoldre un problema actual. D’aquí uns anys potser n’apareixerà un
altre i qui hi hagi al davant de l’ajuntament, possiblement ja no serem ningú dels que
estem aquí, d’aquí uns anys, doncs la gent que s’enfronti a aquest tema haurà
d’intentar trobar la solució possible. I la solució possible contempla aspectes bons i
sempre aspectes de renúncia, perquè a la vida les coses no són ni blanc, ni negre, sinó
que hem de trobar aquest punt d’equilibri que ens permet avançar. Per tant, jo el
primer que vull fer és aquesta reflexió. Veurem ara, és a dir, al final un també ha de
veure què acaba passant. I també li faig una reflexió en el sentit de dir d’aquí uns
instants passarem a votació aquest punt i veurem el resultat que hi ha, veurem el
resultat que hi ha.
Jo una cosa que he après en política de fa molts anys és que no es tracta de tenir la
raó, sinó de ser capaç de sumar voluntats, una cosa que m’ha costat aprendre, però al
final crec que ho he après. I el que es tracta és de sumar voluntats, intentar
aconseguir tirar endavant el municipi empenyent tots una mica i intentar no posar pals
a les rodes.
Bé, ara veurem quin és el resultat d’aquesta votació. Hi ha companys que em
demanen, allò, que faci una mica més d’estopa, però cadascú té les seves maneres de
fer i les seves maneres de ser. Jo el convido a fer una reflexió quan vostè ha estat vuit
anys d’alcalde i nou anys de regidor d’Urbanisme, i després de vuit anys i nou anys,
aquests problemes segueixen existint i amb la mateixa..., o sigui, no estem afrontant
problemes diferents per l’evolució del temps, sinó els mateixos problemes. Llavors,
home, potser val la pena fer una certa reflexió.
Com sempre vostè a la seva intervenció ha acabat dient que la gent no té respostes,
que la gent el para pel carrer i que li diu que no hi ha respostes i així. Miri, nosaltres
quan vam entrar a l’ajuntament en aquesta darrera etapa ens vam trobar que
proveníem d’un moment en què les llicències urbanístiques trigaven més de dos anys,
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més de dos anys. En aquests moments, ho estem reduint, hem posat recursos en
conveni amb el consell comarcal i estem posant recursos per reduir això, en alguns
àmbits ho estem aconseguint, en altres, ens està costant una mica més, però hi estem
posant recursos. Però era un problema que venia d’endarrere. Per tant, home, és el
que li dic, un ha de ser..., ha de tenir una mínima dignitat i quan ha generat un
problema a serveis territorials que ha acabat marxant pràcticament una part important
de la gent, quan ha desmuntat l’estructura de l’ajuntament, doncs com a mínim tingui
una mica de mesura quan diu segons quines coses.
I per últim, i per últim, en el paper en la política actual que té el que va ser alcalde de
95 a 2005 i el que tindrà vostè, que ha sigut alcalde de 2007 a 2015, no soc jo qui
jutjarà això, això en tot cas ja serà el moment històric i la història que jutjarà, però
alguns estan fent les seves aportacions, que pot vostè estar o no d’acord, però estan
fent les seves aportacions a la política nacional catalana, i a d’altres estan acabant la
seva funció, la seva política, en l’àmbit local. Per tant, cadascú s’ha de plantejar, a
l’hora de fer aquestes crítiques, doncs quin és el seu paper i quina és la seva
trajectòria i quina serà la seva trajectòria política.
Per acabar, jo crec que posem a aprovació un instrument que ens ajuda a resoldre un
problema determinat que tenim en aquests moments i que permetrà que una zona que
és referència a tota Catalunya i més enllà de les fronteres de Catalunya, que és
referència i que posa el nostre municipi a nivells internacionals, doncs pugui seguir
desenvolupant aquesta funció i jo crec que en millors condicions que les hi estan fins
ara. Per tant, jo defenso que és un bon acord, és l’acord possible, és el bon acord
possible i, per tant, demano a tots vostès el suport i el vot favorable.
Passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
(Intervencions sense micròfon.)
Perdó, que no estava encès, disculpin. Repeteixo que amb això, amb l’aprovació
d’aquest punt amb 14 vots favorables i 3 abstencions, acaba l’apartat B de dictàmens,
propostes i mocions resolutòries.
Aprovat per 14 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals del
PSC (5), d’ERC (5), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita i 3
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.
C) Control Gestió municipal
C.1 Dació de compte de l’informe del PMP i de la morositat del període 2018-2T
Sr. Alcalde.- I passem a l’àmbit, punt C, de control de gestió. I el punt C.1 és la dació
de compte de l’informe del PMP i de la morositat del període del segon trimestre de
2018. Aquí les dades en aquests moments són que hem passat el que seria el PMP,
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que és el termini que es produeix entre l’aprovació i el pagament de les factures. Aquí
en aquest..., entre el primer i segon trimestre s’ha produït un canvi en la forma de
comptabilitzar aquests dies i aquest canvi ha provocat una davallada en el termini pel
que fa al PMP. El canvi ve provocat perquè els pagaments avançats no es computen,
els pagaments avançats són aquells pagaments de comissions bancàries que te les
executen, tu no aproves una comissió bancària, te l’executa i te la cobra, algun tipus
de domiciliació i qüestions d’aquest tipus. I també es deixen de comptabilitzar les
factures d’anys anteriors, no per un criteri de l’ajuntament, sinó com a criteri general
d’hisenda. Això ha fet que hem passat en el primer trimestre de 20,56 dies a 10,74
dies. És una..., a veure, a part que hàgim anat a una mica més àgils, també té efectes
en això, aquests canvis de criteri en el càlcul d’aquestes dates.
I després el període de morositat... O sigui, en aquest el termini màxim serien trenta
dies, hem passat de 20,56 a 10,74 ja dic que han tingut a veure també en aquesta
disminució aquestes qüestions de sistema de càlcul del PMP. I pel que fa al període de
morositat, que fa referència al període entre l’entrada a registre de la factura i el
pagament, que és més llarg que entre aprovació i pagament, hem passat de 28,72
dies al primer trimestre a 29,61 el segon trimestre, sent el màxim permès de 60 dies.
Per tant, estem a la meitat del que permet la normativa vigent.
Alguna qüestió?
C.2 Resolucions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- Passem al punt C.2, que és el de resolucions d’Alcaldia. Aquí en tot cas,
abans de donar la paraula, el que sí que comentaré és que no hem fet tots els deures
que ens vam comprometre perquè les resolucions poguessin ser més intel·ligibles, això
ho vull dir d’entrada. En aquests moments, des de Secretaria s’està fent una instrucció
a tots els serveis perquè sembla que per part d’algunes persones hi ha hagut una
confusió entre el que és el nom de l’expedient i el nom de la resolució, que permet
l’aplicació d’Absys diferenciar i sembla que hi ha hagut una confusió; hi haurà, diguemne, un treball explicatiu perquè es pugui facilitar aquesta qüestió. I també hem
detectat un error dintre de programa d’Absys que en alguns casos no agafa la totalitat
del nom de la resolució, sinó que ens agafa un altre camp. I això ens hem trobat amb
aquesta..., i estem mirant a veure com es soluciona.
D’algunes d’aquestes que hem detectat nosaltres tinc l’explicació per si la volen..., si
ho desitgen avui. En tot cas, volia esmentar això i en tot cas tenen la paraula, no sé si
algú de vostès... Senyor Martín? Senyor Ros?
Sr. Ros.- A veure si ens pot aclarir la 824. És un tema de salut pública.
Sr. Alcalde.- Si pot...?
Sr. Ros.- Si ens pot aclarir la resolució 824, que és un tema de salut pública.
Sr. Alcalde.- A veure, un moment.

49
Signatura 1 de 2
Carles Fernández Pérez

Signatura 2 de 2
04/12/2018

ALCALDE

Antoni Peralta Garcerá

04/12/2018

SECRETARI

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

a45ef5d82a794c4b9fd4f1a964499e31001

Url de validació

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

Data document: 05/11/2018

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

Sr. Ros.- Al títol sembla que li obrin un expedient al Departament de Salut Pública.
Sr. Alcalde.- No, no, això és...
Sr. Ros.- Entenc que no deu ser així.
Sr. Alcalde.- Li explico. Hem tingut un problema, hi ha hagut un problema de
legionel·la amb una instal·lació municipal, no de l’ajuntament, en una instal·lació del
municipi, una instal·lació privada del municipi i s’ha d’obrir un expedient sancionador.
Aquesta instal·lació del municipi és de baix risc, les instal·lacions de baix risc són
responsabilitat municipal. Com que qui va detectar aquest problema va ser l’Agència
Catalana de Salut Pública, vam acordar amb ells que nosaltres el que fèiem era
demanar a l’agència que portés ella l’expedient sancionador. I és aquest el que es
planteja en aquesta resolució. Evidentment nosaltres no obrim un expedient
sancionador a l’Agència de Salut Pública.
Sr. Ros.- El títol diu això.
Sr. Alcalde.- Sí, sí, el nom no..., no està ben redactat, però el concepte és aquest.
Sr. Ros.- Gràcies. La 918?
Sr. Alcalde.- Aquesta sí que la recordo, crec recordar-la..., ara li estic parlant de
memòria. Hi havia..., en la República hi havia una sol·licitud pel que feia a la part
d’activitat que estava en el pati i faltava una documentació, i com que no es va aportar
i va vèncer el període, es plantejava això.
Sr. Ros.- Però és una caducitat d’expedient o és un tancament d’activitat com posa al
títol?
Sr. Alcalde.- En aquests moments no recordo...
Sr. Ros.- Al títol posa «cessament de l’activitat del restaurant La República».
Sr. Alcalde.- Li comento el..., no recordo exactament el..., en tot cas, ja li direm,
podem mirar..., no sé, senyor secretari, si pot mirar-ho? (Veus de fons.) No el
contingut. En tot cas, li...
Sr. Ros.- Ens ho fa arribar?
Sr. Alcalde.- Sí, sí, li contestarem sense cap problema. Però feia referència a això,
eh?, a la part d’activitat que estava a fora, que hi havia un requeriment de
documentació que no s’havia presentat i és per això. Ara, no recordo si era cessament
o... Els termes exactes són els que no recordo.
Sr. Ros.- I per últim, la 930? Un endós de factures de Rubatec. Un endós entenc que
és...
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Sr. Alcalde.- Un endós és..., vaja, normalment un endós el que es fa és..., a un banc
tu cedeixes la factura perquè la cobri un banc, però el pagament que nosaltres fem de
factures a Rubatec és relativament ràpid. Aquesta no la recordo, en tot cas, ja
mirarem...
Sr. Ros.- El pagament a Rubatec és directe, però un endós de factures...
Sr. Alcalde.- Però és una petició de Rubatec mateix, eh? Igual ells han fet alguna
operació de crèdit...
Sr. Ros.- I la cobreixen amb els...
Sr. Alcalde.- ...que la cobreixen amb aquestes factures. Jo entenc que... No és això?
Doncs si el senyor interventor ens vol fer un aclariment, doncs ho sabrem exactament.
Sr. Interventor.- Sí, hola, bona tarda. Rubatec el que ha fet és una petició conforme
el pagament de les factures a les quals té dret, en comptes de pagar-les directament al
compte de Rubatec, se’ls pagui a una mercantil en funció d’una sèrie de compromisos
que tinguin, d’obligacions que tinguin amb la mercantil.
Sr. Alcalde.- És bàsicament..., és que és bàsicament això que dèiem, però en
comptes de ser un banc és una mercantil.
Sr. Interventor.- Ha estat una cessió d’1.300.000 «i pico» mil euros, pràcticament és
la cancel·lació del préstec, bé, de l’arrendament financer que tenien.
Sr. Alcalde.- Jo m’imagino que el que va fer Rubatec és buscar un finançament i
aquest finançament l’assegura amb la cessió de factures, que ara quedarà..., amb
aquesta operació que hem aprovat avui, quedarà absolutament resolt. Alguna qüestió
més, senyor Ros? Moltes gràcies.
C.3 Informacions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- Passem al punt C.3 que és el d’informacions d’Alcaldia. Bé, hem...,
aquest mes de setembre va acabar el cicle de tres festes majors d’estiu. De cinc festes
majors de tot el municipi, ens en queda una, que és la del novembre de la Roca. En tot
cas, jo el que sí que vull..., és un esforç sobretot les tres festes majors, juliol, agost i
setembre és un esforç molt important de sempre de part de l’Àrea de Cultura. I, en tot
cas, jo vull felicitar l’Àrea de Cultura i al seu regidor, el senyor Xavier del Villar, per
l’esforç a intentar fer unes festes majors que siguin participatives i que siguin les
millors possibles. Després els ciutadans valoren en funció de mil coses, però sí que
nosaltres hem pogut viure aquí intensament l’esforç i la dedicació que el regidor ha
tingut per intentar aconseguir unes festes el millor possibles. Per tant, vull fer un
agraïment explícit a la feina feta en aquests mesos.
Comentar també que en els diferents processos de millora i posada al dia de
l’administració, doncs estem en aquests moments en un procés de tirar endavant els
diferents processos de selecció de tècnics d’administració general, de tècnic
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d’administració econòmica, de policia local, de conserges, de personal del CEM per
mantenir un nivell de professionals el millor possible.
Altres aspectes que tindran lloc en els propers dies i que també crec que val la pena
informar és el proper dia 7 d’octubre tindrà lloc la trenta-novena edició de la Ronda
Vallesana. La Ronda Vallesana és una activitat que organitza la Unió Esportista de
Sabadell..., perdó, la Unió Excursionista de Sabadell, que porta 39 edicions amb
aquesta i que el que fan són un dia una ruta caminada per un municipi del Vallès, en el
concepte de Vallès, no Vallès Oriental, ni Vallès Occidental, sinó el concepte de Vallès
general, i aquest any ho fan sobre la Roca. Sempre editen un llibre i aquesta caminada
tindrà lloc per la zona de la ruta prehistòrica i per la zona del parc natural, del Parc
Serralada Litoral, el proper diumenge dia 7 d’octubre, a partir de dos quarts de vuit del
matí, cal matinar una mica. És una opció d’excursió llarga i una curta, va tenir lloc la
presentació aquí l’altre dia i jo crec que és força interessant.
També el mateix dia hi ha l’acte social de la Fundació Privada Vallès Oriental.
Després el dia 24 d’octubre tindrà lloc la propera sessió del Consell del Poble de la
Torreta.
I també hi ha, entrant en el mes de novembre, perquè el proper ple no el tindrem el
proper ple ordinari no el tindrem fins a finals de novembre, tindrem els dies 9 i 10 de
novembre unes jornades de patrimoni que organitza la Generalitat, si no m’equivoco...
(veus de fons), juntament amb la Generalitat de Catalunya, que tindran lloc aquí en el
nostre municipi.
El dia 24 de novembre tenim el Premi Romà Planas, una nova edició del Premi Romà
Planas.
El dia 25 de novembre tindrem la Prehistòrica, la pedalada, que normalment aplega
més de..., prop de 1.500 persones al municipi i també per diferents..., passen des de
la zona de Bell-lloc, fins al Parc Serralada Litoral.
I tindrem, a finals de novembre també, una nova edició de la Festa Major de Sant
Sadurní, la Festa de la Col, que en els darrers anys es fa d’aquesta manera.
Crec que amb aquests, tenim una mica d’horitzó. També aquest mes... No, jo crec que
jo, amb aquestes ja són... I després diferents activitats que en l’agenda municipal
apareixen.
C.4 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C.4 de precs i preguntes. Alguna qüestió per part
d’alguns dels grups? No? (Veus de fons.) Sí. Doncs Senyor Gil, endavant.
Sr. Gil.- Bé, jo ja vaig avisar una vegada en el seu dia, jo crec que en democràcia es
pot demanar tot, amb les xarxes socials ens veiem molt valents, això ho torno a
dirigir..., ja em vaig dirigir un dia al regidor del PP, el senyor César Alcalá, i li vaig dir
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que li demanava que ens tingués respecte, com que no el té i segueix així, jo avui he
gosat posar-me aquesta samarreta d’un assassí, perquè així és com vostè anomena el
president Companys, el president que van afusellar les tropes franquistes al Castell de
Montjuïc. Vostè ens demana...
(Veus de fons.)
Sr. Alcalde.- Demano al públic respecte, si us plau. Si us plau, això és un ple
municipal, estem a l’apartat de precs i preguntes, hi ha la relació entre grups, això és
un tema que..., i, per tant els demano... Quan acabi això, després hi haurà un torn de
preguntes dels assistents. Gràcies.
Sr. Gil.- Li vaig demanar que, com a mínim, la gent que ens pertoca a nosaltres
intentés respectar-ho, però com que vostè a les xarxes no ho fa, jo prefereixo mirar-lo
a la cara i dir-li i no contestar algunes de les seves coses a les xarxes.
De fet, quan vostè se n’alegra que una persona hagi hagut de marxar a l’exili amb la
seva filla, el que no li deu fer gràcia és que aquesta persona se’n rigués de la gent que
governava en aquell moment i que eren vostès, que se’n rigués de l’Estat espanyol,
que tenien vigilats els representats polítics d’aquest país i que agafés, entrés una
persona que se li assemblava molt, jo tinc la sort de conèixer les dues persones, tant
la Marta Rovira com l’altra persona, s’assemblen molt físicament, es posessin dintre
del cotxe, una abandonés el vehicle per marxar cap a l’exili i l’altra anés a Madrid, i se
n’adonessin d’aquest petit intercanvi una vegada estaven a Madrid, i vostè fa aquests
comentaris.
Per tant, j li torno a dir, nosaltres estem farts d’aquests menyspreus i, per tant, li dic,
si vostè em vol menysprear a mi com a Esquerra, faci-ho davant, si ens vol dir
qualsevol cosa, ens ho fa aquí, al lloc on toca. Perquè resulta que quan aquí venen els
infants els diem que aquí es fa la vida pública i la vida política d’aquest país i també i
sobretot la d’aquest poble. Vostè pot optar que tots aquests exabruptes que vostè
deixa a les xarxes són de cara al país, però vostè, que ho sàpiga, cada vegada que
«arreï» contra Esquerra, nosaltres li direm, i jo en aquest cas li diré. Perquè, a part de
tot, nosaltres defensem les institucions amb una cosa tan violenta com és això, i per
això li demanen a un regidor, precisament del meu partit, anys de presó per defensar
les nostres institucions amb això. I, en canvi, vostès per seguir amb el seu règim,
utilitzen la violència, utilitzen el mentir sobre la relació que hi ha en aquest país.
Nosaltres en aquest poble no tenim cap mena de problema, jo puc estar perfectament
al costat d’algú que porta la bandera o la samarreta d’Espanya i no em suposa cap
problema. No facin aquests discursos. I, per tant, si vostès els fan, aquí nosaltres li
combatrem i li direm que això que diu vostè és incitar a l’odi entre catalans i el
menyspreu cap a una gent que, de la manera que creu, defensa els seus ideals. Podem
tenir uns ideals que vostè no comparteixi, però és que fins i tot li respectaria. Perquè a
mi m’agradaria saber si vostè consideraria que el Che Guevara era un assassí també,
que Stalin era un assassí, que Lenin era un assassí, probablement..., no ho sé, eh?,
però entenc que podrien ser uns perfils que vostè els posaria dintre d’una llista, si posa
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el president Companys aquí, Fidel Castro... Però, en canvi, jo no he sentit mai ni he
vist mai que digui res del dictador. Doncs miri, jo ho dic, aquell home era un assassí i
la reacció meva de portar avui aquesta samarreta és aquesta, és no li permeto que
vostè anomeni el president Companys assassí, i menys, que no m’ho digui a la cara.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Gil. Alguna qüestió més a precs i preguntes? No?
Doncs quan són les 21.30, donem per acabada la sessió plenària. I ara passem la
paraula a aquelles persones assistents que vulguin fer alguna pregunta o alguna
qüestió.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21
hores i 29 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Carles Fernández Pérez

Antoni Peralta Garcerá
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