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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA 14 
D’OCTUBRE DE 2020 NÚM. 8/2020

ASSISTENTS:

Alcalde:    Il·lm. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC-AM
Regidors:   

Sra. Yolanda Guarinos i Micó del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Ainoa Herrera Sanabria del grup municipal d’ERC-AM
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de JUNTS
Sr. Daniel Valls i Alsina del grup municipal de JUNTS
Sra. Laura Álvarez i Estapé del grup municipal de JUNTS
Sr. Jordi Bacardit i Martínez del grup municipal de JUNTS
Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas del grup municipal de JUNTS                
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC-CP
Sra. Emilia Sánchez-Cortés Lorente del grup municipal PSC-CP               
Sra. Anna Raymí i Marata del grup municipal de CS
Sr. Carlos Marín Espejo del grup municipal de CS
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal LREC-ECG

A la Roca del Vallès, essent les 20.02 hores del dia indicat a l’encapçalament, mitjançant 
videoconferència, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil Gutiérrezi 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 la interventora 
interina, Laura Naveros Ferrer (la interventora es va poder connectar, no obstant, no estava 
visible a causa de problemes amb la connexió), 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, amb l’absència excusa de la Sra. Roser Moreno i Sánchez 
del grup municipal d’ERC-AM,  i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia 
indicat a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA 

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

A.1  Aprovació del compte general de 2018

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
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Sr. Alcalde.- Bé, si us sembla bé començaríem, com en tots els plenaris fent aquest minut 
de silenci que fem sempre i després comencem aquest Ple extraordinari amb un punt únic 
de l’odre del dia i comencem, d’acord? Doncs, fem el minut de silenci. 

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

A.1  Aprovació del compte general de 2018

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió especial de comptes 
del 24 d’agost de 2020, amb el contingut següent:

VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018.

VIST el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes sobre el Compte 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018.

VIST l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

VIST que el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018 
i el Dictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre aquest tema, han estat 
exposats al públic en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
en el e-tauler d’edictes electrònics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 26-08-2020, durant 
quinze (15) dies hàbils, durant els quals i vuit (8) dies hàbils més, els interessats 
van poder presentar al·legacions i/o reclamacions.

VIST que de la informació rebuda de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà –òrgan 
competent en la gestió del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès-, durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació i/o reclamació, 
reparament i/o observació.

VIST el Certificat de la Secretaria municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
on informa que durant el termini d’exposició pública, no consta que s’hagi presentat 
cap al·legació i/o reclamació, reparament i/o observació.

Tenint en compte que de conformitat amb la regla 49.4 de l’ordre HAP 1781/2013 
de 20 de setembre, per la qual s’aprova la instrucció del Model normal de 
Comptabilitat Local, l’aprovació del compte és un acte essencial per a la 
fiscalització d’aquest pels òrgans de control extern, que no requereix conformitat 
amb els actes que en el mateix es contenen ni genera responsabilitat per raó dels 
mateixos.

Considerant que d’acord amb allò establert a l’article 22.2 e) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació 
del compte general, s’eleva la següent
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PROPOSTA:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de 
l’any 2018.

SEGON.- Rendir el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 
2018, així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització del Tribunal 
de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com s’estableix en 
l’article 212.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Doncs passaríem al primer i únic punt de l’ordre d’avui que és l’aprovació 
definitiva, si s’escau, del compte general. És un tràmit, diguem-ne, que ja ha passat tot. 
Passo la paraula a la Marta, Marta no et veig...

Sra. Pujol.- Aquí, amb la mascareta. No em veus? No em veieu?

Sr. Alcalde.- Ah, d’acord, em quedaves a l’altra pantalla. Molt bé, Marta, doncs tens tu la 
paraula.

Sra. Pujol.- Bé, com ja sabeu, el dia 24 d’agost vam fer la Comissió Especial de Comptes, 
on vam aprovar el compte general de l’any 2018. Després d’aquesta aprovació, a la 
Comissió Especial de Comptes, s’ha hagut de penjar 14 + 7 dies, que ha hagut d’estar en 
exposició pública, i un cop ha passat aquest tràmit i com que no hi ha hagut al·legacions, 
s’ha convocat aquest Ple extraordinari per aprovar-lo definitivament i poder-lo enviar demà 
mateix, perquè és l’últim dia, tant al Ministerio com al Tribunal de Cuentas. És un tràmit 
que hem de fer, que serà un Ple de 3 minuts, però és obligat fer-lo, per tant, si esteu tots 
d’acord i si no teniu cap comentari a fer, que entenc que no perquè ja ho vam discutir a la 
Comissió Especial de Comptes, doncs podríem aprovar el compte general de 2018 i el 
podrem enviar al Ministerio i al Tribunal de cuentas. 

Dir-vos a part, així en un petit apunt, que 2019 està tot comptabilitzat, que només ens falta 
passar ara el control que es fa des de la Diputació per veure que tot està correcte i esperem 
que al novembre puguem fer un Ple per aprovar la liquidació del pressupost de 2019, per 
mi ja està. 

Sr. Alcalde.- Molt bé. Gràcies. La Marta deia això. La meva obligació és dir que si algú de 
vosaltres té alguna cosa a dir sobre l’aprovació del compte general de 2018, perquè per 
molt que ho haguem parlat en el plenari també toca. No sé si algú de vosaltres té alguna 
cosa a dir? No? 

Doncs llavors sí que ara passaríem a l’aprovació si s’escau del compte general del 2018

Sr. Marín.- Pedoneu, la connexió marxa cada dos per tres. No sé si és per la tormenta o 
pel que sigui. Si es posa negre disculpeu, però estic ...

Sr. Alcalde.- Sí, jo Carlos, et veig que de tant en tant desconnectes i se’t torna a connectar. 
Carlos no sé què em deies perquè tens el micro apagat, 
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Sr. Marín.- Disculpa que ni la fibra òptica ni el mòbil en funcionen bé. Se me’n va...

Sr. Alcalde.- D’acord. Sr. Secretari. Comencem la votació. Li preguntem a ell què vota per 
si se li talla com a primer ara que veiem que té connexió o continuem i...

Sr. Secretari.- Normalment, jo seguiria l’ordre.

Sr. Alcalde.- D’acord, doncs seguim l’ordre això sí, si passés alguna cosa, et recuperem.

D’acord, doncs comencem la votació, si us plau

Votacions: 
Aprovat per unanimitat 

Sr. Alcalde.- D’acord. Aquest era un tràmit urgent i necessari per fer l’aprovació aquesta 
i poder-ho enviar demà, per tant, si ningú té res més a dir...
Ara he vist que movies les mans Carlos, no sé si volies dir alguna cosa?
Sr. Marín.- No,...perquè marxa i torna
Sr. Alcalde.- Ah, d’acord, és que no sabia si volies dir alguna cosa
Doncs res, moltíssimes gràcies. Espero que tots estigueu bé després d’aquest aiguat i 
aquesta pedregada que ha caigut a tot el municipi i ara preguntarem a veure si hi ha alguna 
afectació perquè l’aiguat ha estat impressionant i sobretot la pedregada per veure com 
està tot i us agraeixo la vostra presència i res, potser algun temps més haurem de seguir 
amb aquests plenaris telemàtics, veieu que també hem de començar a fer altres mesures 
de tipus social i probablement ens haurem d’anar veient per aquesta situació que, 
malauradament, sembla que empitjora a tot arreu, no? En l’àmbit de Catalunya, en l’àmbit 
de l’estat espanyol i en l’àmbit europeu, per tant, mundial també, però vull dir que jo avui 
he escoltat les dades i el que em pensàvem que potser començaríem a tenir la possibilitat 
de començar una normalitat, veiem que no.
Gràcies a tothom.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 20 hores 
i 10 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari
Albert Gil Gutiérrez   Antoni Peralta Garcerá
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