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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 26 DE FEBRER DE 

2015 Núm. 2/2015. 

 

 

ASSISTENTS: 

 

 

Alcalde:         Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 

Regidors:       Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 

  Sr. Santiago Raimí i Fortuny del Grup Municipal de CIU 

Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU 

Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU 

Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU 

Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 

Sr. Albert Gil Gutiérrez del grup municipal d’ERC 

Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 

Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC 

Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC 

Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC 

Sra. Carmen las Heras Cisneros del Grup Municipal del PSC 

Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 

Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 

Sra. Matilde Muñoz Carrión, del Grup Municipal del PSC 

Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E 

 

A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 34  minuts 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, 

Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. Regidors assenyalats més amunt, assistits per 

la que sotasigna secretària, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum 

legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 

procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso,  a la 

realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a 

les 20:30 hores. 

 

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 

dia indicats a la convocatòria: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

Sr. Alcalde.- Bona tarda, donem inici a la sessió plenària extraordinària de 26 de febrer 

de 2015, quan són les 20 hores i 34 minuts.  

 

 

A.1 Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca de Vallès de 

l’exercici 2015 i de la plantilla de personal. 

 

Sr. Alcalde.- El primer punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació inicial del pressupost 

general de l’Ajuntament de la Roca de Vallès de l’exercici 2015 i de la plantilla de 

personal. Té la paraula el regidor d’Hisenda el Sr. Manel Álvarez. 

 

Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Miraré de ser breu. Tinc una petició dels grups 

unànime i intentarem passar al més ràpid possible d’aquest punt en el qual hi ha molts 

números i, per tant, pot ser una mica avorrit. Bé, això és el que veurem. Anem de cara 

a matèria amb aquesta primera diapositiva, tenim un resum el que són els ingressos i les 

despeses previstes per a l’any 2015. La part superior seria el pressupost que diem 
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ordinari i la part inferior, aquestes 2 parts d’aquí que estic senyalant amb el ratolí seria 

l’annex d’inversió,  a part d’actius financers que són aquests 150.000 € que posem ja fa 

un parell d’any.  

 

En quant a ingressos ordinaris de 2015, en el capítol 1 que inclou l’IBI, l’impost de 

vehicles, l’IAE i la plus vàlua, tenim una previsió de 5.837.000 € aproximadament, ho 

diré en números rodons, més o menys, en quant a ICIO, hem posat el mateix import 

que l’any passat 146.706 €, el capítol 3 que inclou les taxes i els preus públics preveiem 

uns ingressos d’1.750.000 €.  

 

En transferències corrents aquí tenim els diners que ens vénen de l’Estat, de la 

Generalitat i de Diputació, 2.941.000 € i en ingressos patrimonials 22.405. Això fa un total 

de 10.696.000 € com a pressupost ordinari d’ingressos.  

 

En l’apartat de despeses, tenim el capítol 1 que són els despeses de personal que 

pujaran 3.637.000 €. El capítol 2, 4.688.000 €, despeses financeres, aquí tenim els 

interessos 104.000 €. Aquests són els interessos dels préstecs que té formalitzats 

l’Ajuntament. Transferències corrents 828.000 €, aquestes són les subvencions que dóna 

l’Ajuntament, entitats del municipi, bàsicament. Tenim un capítol 5 amb 122.000 € per 

primera vegada en el pressupost, amb un fons de contingència, són diners que 

reservem pel que pugui passar en diferents àrees per diferents conceptes, serien 

aquests 122.000 € que per llei ens pertoca fer-ho i que és la primera vegada que 

s’incorpora en el pressupost i en el capítol 9, amb els préstecs, tenim 1.268.000 €, el 

total ordinari de despeses serien aquest 10.650.000 €, tenim una diferència, d’aquests 

47.000 €,que seria els diners d’aquests 47.000 € que seria els diners que destinem a 

inversions que es finançaran en l’ordinari. Els diners sortiran del pressupost ordinari i no 

sortiran de préstecs que podem demanar a entitats financeres o la Diputació.  

 

En l’apartat d’inversions, en quant a ingressos tenim la provisió de 415.000€ per unes 

contribucions especials, en aquest cas de Sant Carles. Aquests 150.000 €, els tenim en 

ingressos com amb despeses. No afecten, per tant, al pressupost i són els diners que, en 

principi, estarien destinats a si algun treballador demana algun avançament i en quant 

a préstecs, la previsió és que per aquest any 2015, l’Ajuntament que ja es pot endeutar 

després d’uns quants anys que han passat sense aquesta possibilitat, doncs que 

demanem préstecs per import de 805.000 €. Aquesta és una notícia interessant i és una 

bona notícia respecte de situacions d’aquests anys anteriors, l’Ajuntament no sabia 

pogut finançar amb préstecs perquè en el pla d’ajustament no ho teníem, no era 

possible. Hem sortit del pla d’Ajustament, com ja saben, a finals de l’any passat i per 

primera vegada en uns quants anys, l’Ajuntament farà inversions en aquest any 2015 i 

part d’aquestes inversions es finançaran amb préstecs que demanarem a entitats 

financeres o bé a la Diputació a través del programa de crèdit local, per exemple, que 

en principi, el total del pressupost per a l’any 2015, quadrat tant en ingressos com amb 

despeses i tenint en compte el pressupost ordinari i les inversions pugi a 12.000.000 €, 

12.067.000 e en concret. Serà un resum, aquest és un resum del que ara veurem en 

més detall en les següents diapositives.  

 

Aquí tenim un detall per econòmica del que són els ingressos, la composició dels 

ingressos ordinaris. Aquí veiem que l’IBI, l’Impost de Béns Immobles és el fons de 

finançament més important de l’Ajuntament en aquest moment. Tenim la previsió 

d’ingressar 3.852.000 €. Això suposa un 36,02% dels ingressos totals de l’Ajuntament. 

Estic parlant d’ordinari.  

 

El capítol 4, transferències que són aquells diners que ens vénen d’altres 

administracions, bàsicament de l’estat, amb a participació dels impostos de l’Estat, la 

PIE, però també amb participació d‘aportacions de la Generalitat i de la Diputació. 

Aquí tenim 2.941.000 € que suposen el 27,50 % dels ingressos totals de l’Ajuntament. 

Tenim taxes, preus públics i altres ingressos i aquí tenim 1.750.000 € aproximadament 
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que suposen un 16 %, 16,4 del total dels ingressos de l’Ajuntament. Aquí tenim, per 

exemple, la taxa d’escombraries o taxes com la de guals. L’IAE, l’impost d’activitats 

econòmiques que tenim una previsió per padró de la Diputació de 800.000 €, que són, 

seria l’equivalent al 7,50 % dels ingressos de l’Ajuntament, l’impost de vehicles 773.000 € 

que es corresponen al 7,23 % dels ingressos i anem després a plusvàlua 410.000 €, que 

és l’equivalent al 3,80 i el 3% dels ingressos i que suposa l’1,37% dels ingressos i ingressos 

patrimonials és una quantitat petita de lloguers que tenim i que cobra l’Ajuntament per 

import de 22.000 € que suposen el 0.21 % dels ingressos totals. Totals ordinari. Aquí no 

entren diners que podríem demanar per fer inversió a entitats financeres o a la 

Diputació.  

 

Tenim les gràfiques que tant li agraden al Sr. Martín, la de barres en la que es veu la 

composició dels ingressos, veiem que aquests 2 conceptes, aquí tenim el seixanta i 

pico per cent dels ingressos de l’Ajuntament, entre l’IBI i les transferències corrents de 

les altres administracions.  

 

Aquí tenim una evolució dels ingressos ordinaris des de l’any 2009 a l’any 2015, veiem 

que, en principi, aquesta variació, aquesta columna de variació que tenim aquí a mà 

dreta és la diferència entre l’any 2014 l’any 2015. Preveiem que tindrem un 1,03 % més 

d’ingressos amb l’IBI que respecte de l’any passat. L’any passat teníem 3.813.000 i 

comptem que tindrem 3.852.000. Aquí recordin que vam provar en el ple de 

l’aprovació de les ordenances fiscals, aquella tarificació diferent del 10 % dels rebuts 

depenent del padró i, per tant, aquesta ampliació que va ser l’única o aquest 

increment que va ser l’únic que es va aprovar respecte l’IBI l’any anterior i que és 

d’aplicació  de l’any 2015, suposa aquest increment que tenim aquí, uns 30.000 €. 

L’impost de vehicles baixa el padró respecte de l’any passat, teníem una previsió de 

781.000 € i aquest any 2015, la previsió és d’uns 773.000 € i baixa, per tant, un 1,02 %. La 

plusvàlua s’incrementa de 355.000 € a 410.000 €, realment, els ingressos que hem tingut 

l’any 2014 i la mitja dels últims 4 anys és superior, hem estat prudents, però veiem que 

tenim marge suficient com per pujar de 355.000 a 410.000 €. L’IAE baixa, l’activitat 

econòmica comença a reflectir el paron dels últims anys i d’un padró de l’any passat 

de de 865.000 €, doncs anem a un padró del 2015 de 800.000 € el que suposa una 

baixada de 7,36 €, l’ICIO queda igual com hem comentat, amb una predicció de 

146.000 € l’any passat, s’ha cobrat sobradament, hem tingut una bona injecció 

d’ingressos amb aquesta econòmica, amb l’ICIO. En quant a les taxes, preus i altres 

ingressos que veiem que baixarem una miqueta un 0,6 €, passaríem del 1.759.000 € de 

l’any passat a 1.749.000 € previstos per a l’any 2015, les transferències corrents, per 

contra pugen, tenim una previsió d’increment important per part dels diners que ens 

vénen de l’Estat, de la participació amb els impostos de l’Estat i passem dels 2.644.000 

€ a 2.644.000 € a 2.941.000, que tenim la previsió per aquest any 2015, el que suposa un 

increment d’11, 20 % respecte de l’any anterior i aquesta partida petita d’ingressos 

patrimonials, petita en els últims anys i que suposa el lloguer de la farmaciola de Santa 

Agnès i els ingressos que tenim pel bar del centre esportiu municipal, que té una 

baixada d’un 31’8 % respecte de l’any anterior, és més exacte aquest any que no pas 

l’anterior  ens quedarem amb 22.405 € respecte dels 32.850 de l’any anterior, per tant, 

és la comparativa respecte de l’any anterior i la comparativa de 6 anys enrere. 

Aquesta és la mateixa informació en gràfiques, els diferents anys, del 2009 al 2015. Aquí 

tenim l’IBI, veiem que és bastant estable els últims 4 anys. Ens movem entre els 3.500.000 

i els 4.000.000. No hem arribat mai als 4 milions, de fet, estem per sota de la predicció 

que es va fer a l’any 2012, aquí seria el 2012 i aquí seria el 2015 i com a segona font 

d’ingressos important per l’Ajuntament, tenim la PIE, la participació amb els impostos 

de l’Estat, aquells diners que ens vénen des d’altres administracions. Veiem que hi ha 

un increment els últims 4 anys important. Això ens ha anat molt bé. Està funcionant bé 

aquesta aportació i veiem que passem de 2.200.000 que podíem estarà aquí a 

gairebé 3.000.000 l’any 2015, per tant, l’increment és interessant. Aquesta d’aquí, si no 

recordo malament, aquesta blava no la tinc apuntada. Deu ser la de la plusvàlua, 

crec recordar que és, que té una evolució l’any 2013 de pujar i ara ens hem quedat, 
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ens hem estabilitzat. Aquí tenim aquest barra groga és l’ICIO i que antigament, això ja 

ho saben, ja ho hem comentat alguna vegada, s’havia convertit en un ingrés molt 

important. Havíem tingut pressupostos d’ICIO de 2.200.000 i ara estem en 149.000 €. 

L’Ajust que s’ha fet en el últims anys, ja ho hem comentat alguna vegada, que era una 

font d’ingressos d’ICIO, d’impost d’obres i construccions, que era variable i tenia una 

font d’ingressos molt més estable com és l’IBI, que és l’impost pel qual s’està finançant 

la gran majoria d’administracions locals i la participació d’altres administracions, la PIE 

sobretot. Novetats respecte d’anys anteriors, no n’hi gaires  perquè com veuen els 

imports són bastant similars. Les previsions totes s’han fet amb criteris de prudència pel 

context econòmic no ens permet fer gaire miracles i hem de tenir, hem de seguir amb 

un context complicat i hem de seguir amb aquest control estricte de totes les despeses 

perquè quan portem a ple la liquidació del 2014, veurem que pràcticament ens hem 

gastat tots els diners de 2014 que estaven previstos al 2014, la sort és que els ingressos 

es van comportar bé, però mentre ens gastem totes les despeses previstes, perquè 

tenim un  pressupost molt ajustat, si els ingressos no vénen, doncs podem tenir 

problemes com ja vam tenir al 2011. En quant a reduccions significatives, l’impost de 

vehicles respecte de l’any anterior, l’IAE baixa gairebé 64.000 € i en quant a increments 

interessants, tenim l’IBI amb 39.000 € i aquí tenim aquell 10 % dels rebuts de cada padró 

i la plus vàlua que la incrementem en 55.000 €, aquí hem posat drets de l’any anterior, 

en realitat són drets mitjans dels últims 5 anys, més modificacions, Aquí tenim el que 

seria les taxes d’escombraries, per exemple, la taxa de gual, que tenim una diferència 

respecte de l’any anterior de 10.000 € menys, un 0.57 %. També hem vist que els 

ingressos que teníem previstos en el centre esportiu municipal l’any passat no es van 

complir i, per tant, hem baixat aquest ingressos en previsió que els ingressos de l’any 

passat siguin la mitja d’aquest any, les transferències corrents com ja he comentat, 

tenen un bon comportament, passem de 2.650.000 a ... aquí tenim una injecció 

important que ens arregla els lloguers de 2015 i aquesta petita part que és le que 

traiem dels lloguers que he comentat abans, que ens quedem en 10.000 € menys, 

22.000 € en total, continuem amb despeses, aquí és la mateixa informació, l’hem tingut 

per capítols i aquí la tenim per orgàniques i aquí veiem que ens gastem els 16,33 % en 

orgànica d’hisenda, aquí tenim els préstecs. Aquí també està inclòs el capítol 1 i el 

conversions, per tant, el 16,33 % que serien 1.970.000 €, correspon a l’orgànica 0,4, 

Serveis Urbans i mobilitat, el 16 % correspon a 1.924.000 € en números rodons. Serveis 

Generals, el 12 %, 1.442.000 i així fins a l’orgànica 12, que estem a zero perquè ja els ho 

vam comentar a la comissió informativa, aquesta orgànica ha passat a la de turisme, 

no va passar a Medi Ambient, la 12 que tenia pocs diners, l’hem passat a l’orgànica 11 

que és medi ambient, per tant, l’orgànica 12 podem dir que desapareix, continuem 

amb despeses encarar, aquí tenim una evolució per orgànica, des de l’any 2011, amb 

les variacions, no entro en detall perquè són imports que ja hem comentat i, per tant, si 

volen la documentació ja els hi passarem, seria redundar en números que ja hem vist. 

Estem en despeses i aquí tenim la distribució de les despeses seria el capítol 2 amb 

4.688.000 €, que es correspon al 44,02 % de les despeses totals del pressupost, parlem 

de pressupost ordinari. Aquí no tenim inversions. La segona despesa és el capítol 1, 

despeses de personal, que es correspon a un 34,15 % i puja un total de 3.637.000 €, 

després ja ve els préstecs, amb un 12 % pràcticament, amb 1.268.000 € i les 

transferències, aquí serien aquests diners 828.000 e són els diners que l’Ajuntament 

dóna com a subvenció  a entitats del municipi, entitats culturals, entitats esportives, 

etc. Que serien aquests 828.000 €. Aquesta informació que tenim en números, doncs la 

tenim també en un gràfica, la de barres i la de pastís amb la mateixa informació de 

despeses per econòmica i aquí, ja incorporem les inversions, tenim una evolució des de 

l’any 2011 a l’any 2015 amb la incorporació de les inversions, tenim una evolució des 

de l’any 2011 a l’any 2015.  

 

Amb la incorporació de les inversions, veiem que les despeses de personal aquí no hi 

ha inversió i, per tant, seria la mateixa que sense inversió i, per tant, seria la mateixa 

que sens inversions, passem de 3.595.000 a 3.637.000 €, un increment d’un 1,17 %. Aquí 

l’increment del capítol 1, l’únic increment, són els 42.000 € més o menys rodons que es 
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corresponen a la part de la paga extra que per llei, tenim l’obligació de liquidar i que 

liquidarem quan el pressupost estigui aprovat de manera definitiva. És l’única 

diferència que hi ha del capítol 1 del 2015 respecte del 2014. En quant al capítol II, 

tenim una variació d’un 0,57 % positiu, passem de 4.662.000 € a 4.688.000€, les despeses 

financeres, tenim una baixada molt important. l’any passat vam pressupostar 225.000 € 

i aquest any, hem fet els números i són 104.000 €, per tant, baixa molt, baixa més de la 

meitat, concretament tenim una baixada de gairebé un 54 %. Les transferències 

corrents queden pràcticament igual, amb 0,28%  menys, passem de 831.000 € a 

829.000€ en números rodons i hi ha una nova econòmica, la número 5, que és aquesta 

fons de contingència que he comentat abans, a la qual es destina 122.000 €, això és 

una reserva ple que pugui passar amb el pressupost. Tenim diners per imprevistos 

122.000 €. En quant a inversions reals, aquí hi ha un salt important. Passem dels 178.000 € 

de l’any passat, el 1.265.000 € d’aquest any. D’aquí incorporaríem els 415.000 €. Aquells 

que hem dit abans, que serien de les contribucions especials, eh? Aquí tenim els 415, 

per tant, de les contribucions especials i els 805.000 dels diners que volem demanar en 

préstec i els 47.000 € que finançarà inversions des de l’ordinari. No hi ha moviment en 

transferència de capital, com en el últims anys, tenim aquesta és la partida estable 

que tenim tan amb ingressos i amb despeses de 150.000 € no afecta al pressupost i en 

quant als préstecs, aquest any tenim previst amortitzar 1.268.000 €, tenint en compte 

que hi ha un préstec que això ja els ho vam explicar en la comissió informativa, que tot 

i que correspon a l’any 2014 per posar l’exemple de l’any passat sempre ens arriba el 

rebut el dia 2 de l’any següent i l’any passat hem aconseguit que aquest rebut entri 

l’any 2014 i aquets any també ho aconseguirem i, per tant, els rebuts de l’any, tot i que 

vindran amb 2 dies de posterioritat, passaran a formar part del pressupost natural de 

l’any en aquest cas del 2015. Les novetats en quant a les despeses ordinàries són 

poques i ja hem dit que no hi ha massa variació. La primera seria les despeses de 

personal. Ja hem comentat que aquí tenim l’increment d’aquest 42.000 € respecte de 

l’any passat que serien la part proporcional de la paga extra que no es va liquidar fa 2 

anys o 3, Hi ha un increment en despeses corrents i ... de serveis que passem de 

4.662.000 a 4.689.000 amb una pressió d’un 4,23 %. Aquí també ho vam comentar en la 

comissió informativa, hem creat partides noves de manteniment normatiu fins ara el 

manteniment normatiu, que és aquell que tenim l’obligació de fer amb els diferents 

equipaments municipals es menjaven part de la partida que es destinarà a aquest 

manteniment que no és normatiu, que és un manteniment pròpiament de 

l’equipament. Aquest any, per primera vegada, fem la diferenciació entre el que és 

manteniment normatiu amb una partida específica amb algunes orgàniques del que 

és manteniment pròpiament del equipament, que és el mateix de fa uns quants anys. 

Tenim la baixa que hem comentat amb els interessos. Això està ben calculat. La 

informació és correcta i després tenim amb transferències corrents un increment d’una 

variació de 3.000 € menys. Això està malament. Això no correspon a aquesta 

diapositiva. Parlem d’increment d’ingrés i estem parlant de despeses, per tant, aquets 

comentari no està bé i en quant als préstecs ja hem dit també que l’any passat teníem 

1.081.000 € de previsió de despesa i aquest any, la previsió s’incrementa en 1.268.000, 

pràcticament, 200.000 €. Quedem en 180.000  €. Amb això hauríem acabat i anat 

ràpid, eh?  

 

El que seria pressupost ordinari i entraríem en les inversions  que, en tot cas, les 

comentaria l’alcalde. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Bé, doncs, com ha dit el regidor 

d’Hisenda, la gran novetat d’aquest any, en el moment que l’Ajuntament ha pogut 

sortir del pla d’ajustament i en el moment en què hem baixat la ràtio d’endeutament 

al 62%, si no tinc malentès que estem ara, doncs, com perdó?  

 

Sr. Álvarez.- 61 i poc 
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Sr. Alcalde.- 61 i poc, no arribem al 62 %, per tant, aquestes bones notícies fan que, 

després de 3 anys, sense poder acudir a crèdit per fer inversions i d’haver tocat fons en 

aquesta matèria l’any passat, en què només vam poder disposar de l’ajut de caixa de 

diputació, doncs aquesta any 2015, podem tornar a fer inversions i a cercar recursos 

per tota una sèrie de projectes estratègics que té plantejats el municipi. Hi ha una 

novetat molt important, que és la primera que vull destacar  i és que introduïm, per 

primer cop,  en aquest municipi, el concepte de pressupostos participatius amb una 

partida de 120.000 €, serà un pla pilot, serà un experiment, una experiència que es 

esperem que sigui reixida i que significa donar la veu al poble a través de diferents 

òrgans de participació perquè puguin decidir dintre d’una sèrie de projectes, a què 

destinem aquests 120.000 €, quines són les actuacions més urgents, quines ´són les 

actuacions que s’han de prioritzar dintre d’aquests 120.000 € que estan molt oberts, 

però que ne tot cas, partint del consell del poble de la Torreta, però partint de 

processos participatius que farem a la Roca i a Santa Agnès, doncs hem de fer una 

equidistribució d’aquests diners perquè siguin els ciutadans i les ciutadanes el que ens 

diguin quines prioritats adoptem. A partir d’aquí, seguim amb partides que tenim 

habitualment com el condicionament d’edificis municipals, de 80.000 €, un dels reptes 

que hem d’afrontar és com optimitzar els consums d’aquests edificis i per optimitzar-los 

cal fer inversions i, per tant, aquí tenim una part dels estudis que estem fent per poder 

afrontar com optimitzar aquests edificis. Tenim també una partida que s’ha hagut 

d’ajornar 4 anys. Si recorden el POUM, vam fer tot el que són els treballs previs i vam 

quedar a les portes de poder fer l’avanç de planejament, el desaparèixer les 

subvencions de la Direcció General d’Urbanisme i  no poder acudir a crèdit el projecte 

POUM va tenir, va quedar ajornat, estem en el pla general del 91, per tant, un pla 

general que té 24 anys de vigència i que estem, som un dels municipis que té 

pendents de fer el POUM i aquest ha de ser un dels reptes del mandat vinent, per tant, 

hem posat aquí una partida modesta, 50.000 €, però que permetria començar els 

encàrrecs i fer el Pla d’Ordenació Urbana Municipal, el nou pla general, el document 

que en un context de sortida de crisi hauríem de poder definir les traces generals que 

ha de tenir el nostre municipi en els propers anys i, per tant, ens plantegem que ha de 

ser un repte del mandat vinent. A partir d’aquí vénen 2 projectes que han quedat a 

mig finançar, que són  l’eix cívic de la Rambla de Santa Agnès i la Urbanització de l’eix 

cívic de la Torreta, estan alternats, els tracto conjuntament, aquests projectes estan 

mig redactats, estan redactats els avanços dels projectes d’urbanització i es disposa 

de finançament de diferents programes de la Diputació del programa xarxa i del 

programa xarxa complementària i es disposa també de diners del PUOSC, però estan 

ajornats pel 2016 i pel 2017 i tenint en compte, que amb 35 anys de democràcia, el 

PUOSC en aquest mandat 2011-2015 no s’ha tingut, no s’ha disposat, doncs realment 

això no havia passat mai, és el primer mandat en què no hem pogut disposar de diners 

del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, per tant, hi ha una certa incertesa de què 

passarà amb aquests diners del 2016 i el 2017. Hem fragmentat aquests projectes en 

fases. Són projectes importants, l’eix cívic de la Torreta complementa les obres en 

servei ja finalitzades de l’escola de la Torreta i defineix els accessos, llavors aquí 

provablement, s’haurà de treballar en 3 o 4 fases. Una fase ja està executada amb 

50.000 € del xarxa i, segurament, haurem d’executar 3 fases més i a Santa Agnès, 

estem dins d’una unitat d’actuació de la 13-A, la rambla de Santa Agnès que ha de 

comunicar la plaça dels fontanelles amb el solar de la futura escola i que forma part 

de les obligacions de l’Ajuntament des de l’any 2008 de portar el 10 % a aquesta 

urbanització. Això, finalment, es resoldrà amb un conveni amb la junta de 

compensació i amb els diners que disposem actualment, complementant amb 

aquests 50.000 € que portem ara, podrem fer una actuació total de 180.000 €, 

incorporant pressupostos d’aquests programes de Diputació, incorporem la 

urbanització del passatge Espanya de la Torreta, una partida de 30.000 €, tot i que, 

aquí hem fet també un avanç de projecte d’urbanització, on l’anàlisi pot arribar a 

costar urbanitzar els carrers, passeig Espanya, el carrer Canàries, la plaça dels Ametllers 

i el carrer Verdaguer, com una actuació sobretot d’accessibilitat perquè en aquest 

moment són carrers amb barreres arquitectòniques i de soterrament de servei i 
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actualització de serveis. Una actualització que pot pujar entre 700.000, 800.000 €, una 

actuació contundent que s’haurà de fragmentar també, que s’haurà de definir, que 

s’haurà de buscar finançament en el mandat que ve, però que hi ha una propera 

actuació d’expropiacions de 2 finques afectades que ocupen part de la calçada i de 

la vorera del passeig espanya, que s’ha quantificat les seva expropiació en una 

valoració d’uns 15.000 € i posem aquesta partida a 30.000 €, que ens permetrà si 

realment es poden executar durant aquest any 2015, fer front a aquestes 

indemnitzacions, però a més a més, obres complementàries que puguin significar 

indemnitzar, reposar tanques o fer un tractament primari dels paviment, abans no es 

pugui executar el projecte sencer que s’haurà de finançar amb partides del mandat 

vinent també. La urbanització Sant Carles és un projecte que es va redactar amb un 

cost de 6.000.000 €. Amb un cost que difícilment podíem assumir les administracions i 

els propietaris i que en una darrera reunió de l’any passat, es va arribar a un principi 

d’acord no definit, no signat, però un principi d’acord, en què ens faríem càrrec 

només de la calçada. Això vol dir disminuir el cost a una desena part de 6.000.000 € 

passem a 600.000 €. Parc de la Roca, aquí el problema que estem entre Llinars, 

Argentona i Dosrius. Finalment, Llinars que és el que té la part més significativa dels 3 

petits, ha tirat pel dret i ha fet una urbanització de mínims, amb una capa de rodadura 

amb el seu sector i canvi de fanals. Dosrius no ha portat les dades del padró, tampoc 

Llinars. Argentona està més disposada a col·laborar, però en tot cas, el que hem 

decidit és que farem la part que ens pertoca i llavors això significa definir 415.000 € a 

través de contribucions especials en els propietaris del sector, això s’ha d’acabar de 

parlar amb el sector i l’Ajuntament aportaria el 10% i la part que li pertoca d’aquestes 

contribucions especials per una parcel·la d’equipaments que hi ha a Sant Carles i són 

aquests 82.000 €. Aquí val a dir que també hi ha un carrer que és el carrer Maresme, 

que està partit entre Llinars i la Roca, que necessitem la complicitat de Llinars per fer-lo 

i l’aportació de Llinars és de l’ordre d’uns 110.000 €, per tant, hem d’esperar que Llinars 

també col·labori i tinguem un document de garanties de que faran front a aquesta 

part d’urbanització. Tot això està redactat. Fa falta fer les aprovacions, però en tot cas, 

amb el pressupost aprovat, ja es podria tirar endavant i això ho comunicarem als veïns 

en els propers dies. Ens plantegem també una partida de 80.000 € per asfaltat i 

actuacions d’Espai Urbà. És una partida que ja teníem de l’ajut de Caixa de Diputació 

en anys anteriors. Doncs sobretot quan es produeixen situacions, en què s’ha d’actuar 

a la via pública o s’ha de fer millores de mobilitat. Completem també amb 18.000 €, 

l’actuació a la rectoria vella de Santa Agnès. Aquí s’ha rebut una subvenció d’un 

programa específic de la Diputació de 55.000 € que ens permet canviar la teulada de 

la rectoria. No dóna per a més, però és una actuació important perquè evitem que 

aquest edifici històric i catalogat, de propietat municipal, es segueixi deteriorant. 

Evitaríem l’entrada d’aigua i el condicionament ja amb aïllament tèrmic perquè pugui 

funcionar com un equipament del poble de Santa Agnès. El que havíem plantejat en 

el seu dia era un equipament tipus hotel d’entitats. Aquí s’haurà de fer un pla d’usos i 

definir-lo bé. En el moment en què hi hagi més recursos. Aquests recursos són 

importants, però amb els 55.000 € no arribaven a cobrir el cost del canvi de coberta i 

reforç estructural, tot un canvi de bigues, tot un canvi de solera aïllant i fan falta 

aquests 18.000 € per disposar del total del pressupost que necessita aquest edifici. 

Tenim també una nova adquisició d’un vehicle  policial. Els vehicles que tenim ara 

estan molt antiquats i es posen aquests 35.000 € per a un nou vehicle i 2.000 € per 

taquilles també per a la policia local. Per la biblioteca, tenim una partida habitual de 

3.000 € que l’arrosseguem any a any i, per tant, aquest any la tornem a tenir i posem 

una partida en serveis urbans i mobilitat per obres de millora i renovació d’instal·lacions 

genèrica de 44.000 € que també aniran a complementar aquest treball que hem de 

fer sobre els equipaments municipals. Queda una partida de 8.250 € per mobiliari de 

l’escola bressol de la Torreta i una partida pel centre esportiu municipal que és el tant 

esperat canvi de la gespa del camp de futbol de la Roca centre que puja a 165.000 € i 

que amb l’aprovació d’aquest pressupost, permetrà que en el canvi de temporada, a 

l’estiu, es pugui fer, per fi, la substitució d’aquesta gespa que crec que té ja gairebé 15 

anys i està en un estat que, malgrat que s’han et actuacions per assegurar-la, doncs 
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aquesta gespa ha arribat al final de la seva vida útil i pertoca canviar-la i aquest serà 

el canvi que farem. Això fa un total d’un pressupost d’1.267.000 € d’inversions. És un 

pressupost que creix substancialment sobre els 175.000 € de l’any passat i que amb un 

criteri de prudència, només demanem per préstecs 805.000 € en números rodons quan 

en realitat, la nostra amortització és superior, però entenem que hem de segur fent 

aquesta feina que havíem fet fins ara, que ens ha reduït la càrrega financera, ens ha 

reduït la ràtio d’endeutament i ha fet que el nostre pressupost ordinari sigui més sòlid. 

Bé, jo crec que bàsicament aquest és el pressupost d’inversions. Si vols afegir alguna 

cosa?  

 

Sr. Álvarez.- Sí, juntament amb els números del pressupost, hi ha altres documents que 

formen part de l’expedient. Documents de personal. Comentar-los, la plantilla 

continua sent la mateixa plantilla de l’any passat. Continuem amb la incorporació, ja 

es van incorporar l’any passat o l’altre, no recordo exactament la data, els treballadors 

del centre esportiu municipal. La seva plaça ve determinada pel seu conveni, és a dir, 

continuem tenint 2 convenis diferenciats dels laborals de l’Ajuntament. Els treballadors 

laborals de l’Ajuntament i els laborals amb el conveni del centre esportiu municipal. 

L’annex de personal, com a annex de personal, comentar que no hi ha variació en 

quant a número de funcionaris ni en quant al número de laborals, tot queda igual. No 

es preveu  cap amortització de cap plaça. Hi ha processos de selecció en marxa. Bé, 

aquest ja no està en marxa. Es van convocar 6 places d’agents de policia i de fet, 

l’adjudicació o ja s’ha fet o està pendent de fer en pocs dies. Jo crec que ja s’ha fet. 

No s’ha fet? Deu estar apunt. Això en quant a processos de selecció i altres temes a 

comentar en matèria de personal, mantenim per llei la congelació de les retribucions 

dels empleats públics. La llei no ens permet fer modificacions en aquest sentit. No es 

pot incrementar la massa salarial en termes d’homogeneïtat. 

 

En quant a bases d’execució del pressupost, que és un altre dels documents que 

formen part d’aquest expedient, això no ho hem comentat, però ho vam comentar a 

la comissió informativa també, s’han adaptat totes les partides de pressupost que 

s’havien d’adaptar per tenir en compte la nova ICAL que ha entrat en vigor aquest 1 

de gener de 2015. Hi ha partides del pressupost en què hem hagut de canviar la 

codificació. Es fa la incorporació de la taula d’amortització del patrimoni amb les 

bases d’execució, incorporem els percentatges per la determinació de la dotació 

anual de la provisió per insolvències. Tenim la regulació de la factura electrònica. Des 

de primers d’anys, els proveïdors ja poden facturar amb factura electrònica a 

l’Ajuntament, hem fet la modificació, tot i que amb un estat bastant inicial encara, 

però ja està funcionant. Això necessitarà de millors d’adaptacions en el futur i es fa una 

adaptació, suposo que és un tema legal per resolució d’alcaldia de les competències 

de la junta de govern local, per tant, això forma part del document de les bases 

d’execució del pressupost, que és un altre dels documents que formen part de 

l’expedient.  

 

Comentar molt per sobre que aquest és un pressupost que s’ha treballat conjuntament 

amb el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb el qual hem arribat 

a acords i s’ha pactat, podem dir que és un document consensuat. 

 

Comentar també, ja ho he comentat abans quan comentava les despeses, que hem 

incorporat i ho saben perquè ho vam comentar en la comissió informativa, noves 

partides de manteniment normatiu en diferents orgàniques, amb aquelles amb les que 

hem pogut. Això és una novetat respecte a pressupostos d’anys anteriors. 

 

Incrementem la partida de solidaritat amb el tercer món en un 5 %. Ja sabem que són 

pocs recursos, però són, de moment, els que podem destinar, ampliem també, això ho 

vaig explicar en la comissió informativa, com ja saben, les beques de menjador fins ara 

venien pràcticament totes, l’Ajuntament tenia una aportació directa, però teníem una 

aportació molt important de la Generalitat en concepte de beques de menjador que 



 9 

venien que venien a través del Consell comarcal. Aquest any passat, els criteris 

d’atorgament d’aquestes beques ha canviat substancialment, el nostre municipi és un 

dels que ha tingut menys recursos i tindrà menys recursos aquest any 2015 perquè el 

repartiment és diferent. Hi ha altres ajuntaments de la comarca que tenen més 

recursos, nosaltres estem en millor situació en aquest cas que d’altres i per compensar 

aquesta baixada de diners que no ens vindran del consell comarcal, doncs fem una 

aposta important, crec recordar que  està al voltant dels 42.000 € en concepte de 

menjador que gestionarem directament nosaltres, sense passar pel Consell comarcal 

en quant a ingressos, ja ho he comentat abans, tenim un increment important. Jo crec 

que això és el que salva d’alguna manera el pressupost amb la participació amb els 

impostos de l’estat. Hi ha altres administracions, però l’increment important està en 

aquesta partida, del voltant de 290.000 € en el global del capítol. Jo un increment 

important a comentar, que passem de l’any passat teníem una partida d’aportacions 

d’empreses privades amb 60.000 € i aquesta partida de 60.000 € de l’any 2014, s’ha 

convertit en una partida de 184.000 €, crec recordar, en aquest any 2015, aquests són 

diners que ens vénen de la col·laboració amb la Roca Village per la consecució de 

que la Roca sigui municipi turístic. Aquest any 2014, es va aconseguir i a partir d’aquets 

any 2015, tindrem uns ingressos importants. Aquesta quantitat que hem pressupostat és 

a la baixa i si tot va bé, en principi, al 2015, els ingressos seran superiors als que tenim 

pressupostats. Jo crec que com a introducció està pràcticament tot dit i en tot cas, 

quedem a la seva disposició per les consultes que creguin oportunes. Moltes gràcies Sr. 

Manel Álvarez. Algun comentari per part dels portaveus dels grups municipals? 

 

Sr. Dani Martín, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds? 

 

Sr. Martín.- Sí, gracias. Buenas noches. Manel hoy lo ha conseguido en tres cuartos de 

hora con lo cual digamos que la brevedad no ha sido tal. Yo sí que seré breve y 

además no breve, muy breve. A ver, el presupuesto 2015, es una continuación del 

presupuesto 2014 las variaciones de uno a otro son puntuales y son mínimas. Lo ha 

dicho Manel y lo que hoy no ha dicho es la famosa frase aquella de es un presupuesto 

cautivo y continuista que lo llevamos oyendo des de hace 3 años, pero la triste 

realidad es esa que es un presupuesto cautivo y continuista. Sólo hay que ver el tema 

de como está la comparativa que ha salido de entre el presupuesto ordinario del año 

2014 al año 2015, por lo tanto, eso quiere decir que desde Iniciativa nos remitimos a lo 

que dijimos en el año 2013 y lo que dijimos en el 2012. En el ordinario, tiene las virtudes 

de los presupuestos anteriores y, evidentemente, también los inconvenientes de los 

presupuestos anteriores. Este año además ha añadido creo una virtud y, por lo tanto, 

hay que alabar si a caso, de alguna forma felicitar al Departamento de Hacienda del 

ayuntamiento que es el tema de preocuparse de las becas comedor estas que tanto 

tardaban en llegar del Consell comarcal. Como no vamos a comentar ahí, donde sí 

que quiero comentar un poco es en el tema del apartado de inversiones que sí que 

esta vez, hay un incremento importante y es un incremento para nosotros con 

sorpresa. Ya lo dijimos en la comisión informativa, que es el tema de los presupuestos 

participativos. El concepto nos gusta, pero también lo dijimos en la comisión 

informativa, creemos que no es donde debe de estar, sino que nuestra filosofía es otra 

que viene de las reuniones de Portalegre, de todo lo que son los presupuestos 

participativos a partir de aquel gran bum de participación de la ciudadanía, pero 

bueno si … ja está en la partida presupuestaria. Nosotros colaboraremos, haremos lo 

que podamos y allí estaremos. Después, a partir de ahí, todas las inversiones que nos 

ha relatado Rafael, el Sr. Alcalde, creemos que adolecen de, intenta repartir hacia 

todos los núcleos municipales y eso nos lleva a intentar picotear en todos los términos 

municipales digamos, el no acabar de vestir cosas. Nosotros por ejemple, una de las 

cosas que echamos a faltar, es el tema que para la partida que es de asfaltado y 

otras actuaciones en espacio urbano con 80.000 €. Nosotros esperábamos que una 

vez que finalizara en estos pocos meses el tema la tan traída y  llevada “anella viària” 

que el esfuerzo de adecuar y adecentar todo lo que son nuestras calles de alrededor 

de esta “anella viària”, sería un esfuerzo importante y aquí no lo vemos  reflejado.  
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El tema del pasaje España. El pasaje España también 30.000 € es una … a seguir . 

Es una zona que hay que hacer una actuación importante que es lo que ha dicho el 

Sr. Alcalde, pero también nos habría gustado ver una partida más importante para no 

dar más la paliza. Creemos que con un presupuesto de inversiones de casi 1.300.000 € 

se podría repartir intentando hacer 2, 3 cosas y hacerlas bien y acabarlas y no 

empezar cosas diciendo ya lo haremos, este es el primer paso. Hay que hacerlo por 

fases y demás. Yo no digo que esté bien o mal, hace su filosofía de trabajo, no lo 

critico ni mucho menos el que tiene la responsabilidad de hacerlo. Es el que decide 

cómo se hace y ya está. Nosotros no lo haríamos así. 

 

Como en el presupuesto 23014, ya dijimos que no estábamos de acuerdo en partidas 

de presupuesto ordinario y en aquel momento, tampoco estábamos de acuerdo en 

partidas del presupuesto de inversiones, seguimos viendo las mismas problemáticas, 

por lo tanto, nuestro voto será exactamente el mismo que en el presupuesto anterior. 

Gracias. 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de 

Catalunya. 

 

Sr. Gil.- Bé, nosaltres com vam estar en diferents reunions amb l’equip de govern abans 

del tema de la comissió informativa. Diguem-ne que hem vist que sí, que és un 

pressupost continuista. Hem intentat posar unes peticions que s’han acceptat per part 

de l’equip de govern i que com molt bé ha dit el regidor d’hisenda, això fa que 

nosaltres, altres anys ens hem abstingut i en aquest cas, votarem favorablement a 

aquest pressupost. No seria el nostre tampoc pressupost. Volem ser molt sincers i dir 

tampoc sabem quin seria el nostre pressupost perquè nosaltres no hem fet mai un 

pressupost, però tampoc hem rebut cap altra que no sigui el de l’equip de govern o 

hem dit cada any, ho hem dit en diverses ocasions. No sabem si amb un altre 

pressupost o unes altres propostes per modificar un pressupost com és l’actual estaríem 

disposats a intentar que s’haguessin pogut incloure dins d’aquest pressupost com no 

s’ha donat el cas i no ho hem parlat entre els partits, doncs ens hem agafat el que hi 

havia, hem intentat en algunes partides poder influir o intentar que dins dels recursos 

que se’ns comenta que tenim, es pugui modificar i simplement, també és veritat que 

hem parlat moltes vegades que estem sempre en els 3 nuclis i la realitat dels 3 nuclis  i 

la visió dels 3 nuclis, provablement, des dels partits petits és el que hem dit sempre, és 

molt més fàcil per a nosaltres, creure en una sola inversió que pugui beneficiar a tot el 

poble, creient-nos que tot el poble és el conjunt, etc, etc. I tenim un desgast molt 

menor, simplement perquè som els petits. La visió que s’han de fer 3 parts iguals, que 

s’ha de fer una inversió similar a cada nucli, doncs s’ha portat a terme per part dels 

partits grans. Aquests darrers anys, Convergència en el primer govern amb nosaltres  i 

els anteriors, doncs els socialistes amb Iniciativa, la visió i queda reflectida és la visió 

dels partits grans és aquesta. Això no vol dir que haguem de fer les inversions que s’han 

posat en aquest tema dels pressupostos participatius que puguin ser 10 de petites, que 

puguin ser 2 de més grans o que pugui ser una d’una miqueta més important. Els diners 

que tenim i pel repartiment dels 3 nuclis, dels 3 pobles, per tant, hauríem de pensar que 

en comparació a algunes de les inversions previstes, els números que surten són una 

quantitat prou important, si només es destina a una sola a una sola actuació, per tant, 

creiem que és moment també de parlar amb les entitats, de parlar amb el poble i de 

veure com ho hem d’articular perquè la gent decideixi, en realitat, on s’han d’invertir 

aquests diners. Sempre també tenint en compte que quan fem un procés així, ho hem 

parlat moltes vegades, hem d’escoltar a tothom. No només a la gent que ens interessa 

o no només a les entitats potents o el que sigui perquè si no, sempre sabríem on aniran 

destinades aquestes inversions, no. Bàsicament, en principi, seria això, nosaltres com 

hem comentat i en aquest cas perquè és el pressupost que hi ha sobre la taula, hi hem 

pogut afegir aquestes petites modificacions, doncs nosaltres el votarem 

favorablement. 
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Per part del PSC, el PP no, Sr. Carles 

Fernández, en nom del PSC? 

 

Sr. Fernández.- Sí, bé , jo crec que el  Sr. Dani Martín ha reflectit bastant bé el que feia 

referència al pressupost ordinari, però jo afegiria un element més, que és el que fa per 

a nosaltres, fa impossible donar suport que és que el pressupost, pressuposa el que 

farem, però després hi ha l’execució del pressupost i amb les execucions dels darrers 

pressupostos hem vist, una desviacions prou importats de les coses que s’havien previst 

en un inici. No exhaurir partides de tipus socials per una manca d’acció, això ja ho hem 

comentat en algunes ocasions i  per tant, davant d’aquesta situació, es fa molt difícil 

donar suport, a més, en un moment en què l’Ajuntament s’ha transformat en una 

estructura plena de desil·lusió per part dels treballadors municipals en un divorci entre 

el que és el govern i el que són els treballadors municipals que fa molt difícil que 

aquesta maquinària pugui seguir en aquesta situació, per tant, nosaltres no volem tenir 

cap compromís amb aquesta manera i amb aquesta forma de governar. Podríem 

entrar a valorar i a revisar partida a partida, ens allargaríem potser més de 45 minuts i jo 

sí que, el compromís que he demanat, jo sí que l’exerciré de ser molt breu, per tant, pel 

que fa al pressupost de despeses ordinàries i aquesta situació. Sobretot el que és una 

desconfiança absoluta sobre la forma de governar i la forma d’executar el pressupost. 

Pel que fa a inversions, aquest és un pressupost que quan un se’l mira amb una mica 

de detall i un recorda el moment en el que estem, és a dir, menys de 90 dies per unes 

eleccions, és a dir per un canvi de govern, els partits poden ser mateixos o no, però hi 

haurà un canvi de govern, potser dels mateixos partits que governen ara o poden ser 

uns altres, per tant, aquest és un pressupost que no executarà el govern actual, no vol 

dir que el mateix partit sí que pugui ser-hi, per tant, hi haurà una composició diferent 

de govern. Home, jo crec que aprovant el pressupost a finals de febrer quan ens 

queden 3 mesos, quan el finançament, aquest pressupost serà en el millor dels casos, 

serà aprovat definitivament, d’aquí 3 setmanes o 1 mes. Es començaran a constituir els 

préstecs. Difícilment, cap d’aquestes accions, es podrà concretar i confirmar abans de 

les eleccions, difícilment, tot i que hi ha alguna que s’havia de fer perquè si no 

arribarem tard, que és la promesa que vostès han anat mantenint i han anat 

enganyant a una entitat durant 4 anys i que ara arriba al final, però arriba i nosaltres no 

posarem cap trava perquè aquesta és una necessitat molt mantinguda des de fa 

molts anys, però quan un mira aquest pressupost, home aquí estan donant una 

miqueta cadascú per poder presentar-se a unes eleccions dient, no, nosaltres, però 

clar és com quan una persona que té fred li dones un tovalló perquè es tapi a més, 

una de les inversions, la més important que es finança amb contribucions especials i 

que no està parlada ni pactada amb els veïns de la zona i ho sé bé perquè els veïns 

m’ho han dit directament, el veïns vol dir la junta de propietaris de Sant Carles. Ho dic 

perquè si algú intenta dir que sí que estan pactades, no. Fa una setmana, en una 

reunió de la Junta de propietaris al centre cívic de Santa Agnès, que a més a més, se’ls 

va cobrar perquè utilitzessin l’espai a un grup de veïns, cosa bastant greu, doncs allà 

no estan d’acord amb al forma en què s’està intentant tirar això endavant contra els 

veïns, per tant, és una cosa bastant incomprensible. El tema dels pressupostos 

participatius és important i participatiu i positiu, però home, 120.000 € per distribuir entre 

3 nuclis. Aquí té raó el que deia el Sr. Gil; és a dir, i si doncs la veu a la ciutadania, l’has 

de donar amb un cert contingut, no fer el ridícul. No fent el ridícul, de dir a santa Agnès 

els hi donem 20.000 que els hi toca, la Torreta 30 o 40.000  i a la Roca, home, crec que 

el pressupost participatiu no és decidir si posem un parc o no  posem un parc amb els 

diners que tindrem per fer això, si no és per una cosa més seriosa i, en tot cas, amb el 

tema de participació ciutadana, Esquerra Republicana ha estat capdavantera amb 

això i és el que va treballar tot el tema del reglament de participació ciutadana, però 

quan s’ha hagut d’implementar, vostè no ha permès una consulta popular per un 

tema importantíssim en el municipi, vostè no l’ha permès, per tant, la seva credibilitat 

pel que fa al tema de processos participatius també és molt limitada, però bé, en tot 

cas, d’aquí 3 mesos, hi haurà unes eleccions, sortirà un nou govern i amb el nou govern 

que surti, amb aquest pressupost que avui s’aprovi, doncs haurà de veure com 
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l’adapta a les seves prioritats, siguin vostès, sigui un altre partit o sigui qui sigui. Jo Sr. Gil, 

els partits grans i els partits petits després de les properes eleccions, seguiran sent els 

mateixos o no, o seguirem sent els mateixos o no, per tant, potser algú que es 

considera petit ha de començar a tenir una visió de partit gran també, per tant, en 

aquest sentit, ara estem en una situació, però d’aquí 3 mesos podem estar en una altra 

radicalment diferent. 

 

Després comentar també, per acabar, 8 anys en els que no s’ha aconseguit aprovar el 

pressupost en temps i forma. Suposo que s’ho esperava Sr. Álvarez, aquest comentari 

que li he fet sempre. Ha estat incapaç. Jo al final, sé que l’alcalde felicitarà al regidor, 

com sempre i fantàstic i tot molt bé, però home, jo crec que 8 anys sense aconseguir 

aprovar un pressupost dins del termini diguem-ne normal, que és que per quan 

comenci l’any, el pressupost estigui operatiu, doncs és d’una certa gravetat i diu 

alguna cosa de la manera de fer i de treballar. Sempre hi ha hagut excuses, sempre 

han tingut alguna excusa. L’Any passat ja va ser el límit. L’Any passat es van superar a 

vostès mateixos. Aquest dins de tot, estem a finals de febrer, comparat amb l’any 

passat és un èxit i un avanç. Felicitats en quant a això, però, home, jo crec que aquest 

ajuntament es mereix poder començar l’any amb un pressupost aprovat i tirar 

endavant. Això amb 8 anys no ho hem aconseguit. Bé, aquest és una mica el dient-ne 

el seu llegat que deixen. Un ajuntament en certa manera desestructurat, amb un 

divorci entre el que és la part política i la part professional, però un municipi amb 

possibilitats i jo espero que el govern que surti, sigui qui sigui, superi alguns dels 

problemes que hi ha hagut en aquesta darrera legislativa i que no han permès 

avançar tot el que caldria.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández . Sr. Manel Álvarez?  

 

Sr. Álvarez.- Sí, gràcies a tots pel to. Jo crec que constructiu i, per tant, això ens ho 

prenem. Jo no, intentaré que no passi o que continuï amb la mateixa línia, però no 

haig de dir coses que puc dir respecte a comentaris que s’han fet. Aquest document 

és un pdf que s’envia el dia 1 de setembre a tots els grups municipals, convidant a 

tothom de l’Ajuntament, a vosaltres també a portar, concretament diu:  

 

“Com cada any, us convidem a què feu aportacions amb el desig 

d’aconseguir el major consens entre totes les forces polítiques d’aquest 

ajuntament. És per això que estem oberts a rebre qualssevol proposta que 

algun partit vulgui incorporar tant a les ordenances fiscals com als pressupostos 

generals.” 

 

Enviat el dia 1 de setembre, el primer dia després de vacances a tots els grups 

municipals. Han passat 5 mesos i amb l’únic grup amb qui hem pogut parlar i amb qui 

ha tingut ganes de participar és amb el que s’han pactat els pressupostos.  

 

Anava a ensenyar la segona pàgina, que eren les propostes que havíem rebut, però 

està en blanc. N’hi una sola proposta. .. 

 

Sr. Alcalde.- Sr. Manel Cortés, si us plau, està en ús de la paraula el regidor d’Hisenda. 

Gràcies. 

 

Quan el seu grup hagi de parlar, té un portaveu i un torn de paraula, si us plau. 

 

Sr. Álvarez.- No vull entrar en polèmiques. És un comentari o una resposta a alguns dels 

comentaris que vostès han pogut dir amb el seu torn de paraula, eh?  

 

El Dani ja comença a armar-se. Començaré. Bé, aniré barrejant respostes o 

comentaris. Alguns no seran respostes, sinó comentaris i alguns no seran resposta, sinó 

punts de vista que poden coincidir o que poden ser diferents. Jo ja m’esperava per 
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part del Sr. Fernández, que em digués el que m’ha dit perquè és i m’ho prenc 

esportivament, com no pot ser d’una altra manera. És veritat, hem estat 8 anys 

governant i amb aquests 8 anys no hem aconseguit portar a aprovar  el pressupost 

d’una manera diguem-ne, normal, que seria aprovar el pressupost abans del 31 de 

desembre perquè hi pogués entrar en vigor el dia 1 de gener o el 2 de gener de l’any 

que toca i per tant, això ho hem de reconèixer i serà absurd que ara comencés a 

defensar-me aquí dient coses que no vénen a lloc. La veritat és aquesta. La situació 

també l’ha explicat ell. Jo ja he donat explicacions en anys anteriors del que ha passat 

en aquest ajuntament, de com és de complicat que és fer aquestes coses. Aquesta 

any portareu un nou comentari i és que el pressupost de l’any passat es va aprovar al 

juliol de l’any passat, per tant, pràcticament, acabàvem d’aprovar un pressupost i ja 

començàvem. Hem dit que aprovàvem el mes de juliol i el mes de setembre 

començàvem a treballar ja i de fet, vam començar a treballar amb el pressupost de 

2015. Nosaltres hem treballat, però les dates són les que són i, de vegades,  convocar 

un ple doncs també fa que els terminis s’allarguin. La informació la teníem treballada i 

el pressupost hem aprofitat i hem anat incorporant modificacions i això ho saben 

perquè hem estat enviant informació de la que hem disposat durant les 2 últimes 

setmanes, per tant, s’aprova a finals del mes de febrer, però es podria haver aprovat 

fàcilment a mitjans del mes de gener aquest any. Encara així, no haguéssim 

aconseguit fer-ho quan tocava, per tant, això ho hem de reconèixer i ho reconeixem, 

però si hem de córrer per aprovar un pressupost, tampoc té massa lògica que després 

em digui que només queden 90 dies perquè canviï el govern i què farem ara amb les 

inversions que estem proposant. Doncs quan més aviat aprovem  el pressupost, més 

aviat podem fer, el que tenim previst fer. Curiosament aquest any, hi ha una 

circumstància que en aquets 8 anys anteriors és la segona vegada que es dóna i és 

que estem en un any, en què canvia el govern. D’aquí a 3 mesos, com vostè bé ha dit, 

governaran els mateixos o governaran altres forces polítiques, però el que és cert és 

que els governs canviaran. Això està clar i podíem haver aprofitat aquesta oportunitat i 

preparar un pressupost tenint en compte que si realment tenen ganes de governar, 

doncs haguéssim aportat propostes en la línia de jo que tinc ganes de governar , jo 

que tinc possibilitats de governar si la gent em vota, doncs que tingui un pressupost 

s’adigui a allò que estic defensant. Tampoc ho han fet, per tant, el pressupost que avui 

portem a aprovació és el pressupost que hem treballat des de l’equip de govern i que 

hem treballat des d’Esquerra Republicana. 

 

Dir, sense ànim d’entrar en polèmica, que hem estat enganyant a una entitat durant 4 

anys, doncs ho trobo una miqueta fort i no és veritat. La situació econòmica d’aquest 

ajuntament, no només la coneixem nosaltres, nosaltres som tots nosaltres els regidors, 

per tant, sabem en quina situació estem. S’ha donat informació, hem estat en pla 

d’ajustament. No sé si se’n recorden, però hem estat en pla d’ajustament. La situació 

econòmica d’aquest ajuntament, no ha estat bona en aquest últim mandat, ni molt 

menys, hem patit molt i recordaran també que no hem pogut fer inversions els 2 últims 

anys. No hem tingut finançament. No hem tingut la possibilitat d’accedir q 

finançament amb les imports que realment necessitaríem per fer això que estem 

proposant ara. És a dir, canviar la gespa del camp de futbol val 165.000 €. Aquesta és 

la veritat i si miren el que hem pogut fer en aquests 2 últims anys, el 14 i el 13, no hem 

tingut possibilitat de demanar diners a les entitats financeres perquè no podíem, 

estàvem en pla d’ajustament i una de les limitacions, i a més, teníem una ràtio 

d’endeutament per sobre del límit legal i no ens podíem endeutar, no hem enganyat a 

ningú en aquest sentit, una altra cosa és que l’entitat i estic d’acord, doncs 

necessitava aquest canvi de gespa, eh? I amb això, estarem completament d’acord, 

de fet, jo fa 4 anys, era regidor d’Esports i ja parlàvem de canviar la gespa del camp 

de futbol de la Roca; és a dir, que això no ve d’ara, sinó que fa molt temps i és veritat 

però les coses es fan quan es poden fer i aquest any, per primera vegada, després de 

4 o 5 anys, ens podem endeutar, demanem diners i ens gastarem 165.000 € per posar 

la gespa en el camp de futbol de la Roca ara perquè abans no hem pogut. Si 

haguéssim pogut, s’hagués fet abans. No estic del tot d’acord amb alguns comentaris 
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que s’han fet també respecte a aquest repartiment entre els nuclis. Avui sembla que 

estem tots en contra que haguem de repartir les inversions o haguem de repartir el 

pressupost entre 3 nuclis grans que tenim. Dic avui perquè fins ara això s’ha defensat a 

mort per part de molts.  

 

Les inversions que estem proposant, hi ha una inversió, el Sr. Dani Martín ha comentat: 

 

“De un presupuesto de 1.300.000 €, más menos” 

 

Però clar, realment, 1.300.000 €, nosaltres demanarem 805.000 € a una entitat 

financera, la resta són contribucions especials que com ha dit el Sr. Fernández, 

dependrà de si els veïns es posen d’acord, si nosaltres tirem endavant entre tots, 

s’hauran de decidir coses, avui, en aquest moment, la situació econòmica fa que si 

algú ha de posar de la seva butxaca 3, 4, 5.000 €, 10.000 €, doncs a ningú li va bé i, per 

tant, aquesta inversió estarà condicionada a que els veïns puguin tirar endavant 

acordin això i que l’Ajuntament tiri endavant una obra que és completament 

necessària i que hem fet un ajustament que vostès saben, perquè això també es va fer 

en època d’altres governs, que endreçar aquella urbanització no costa 600.000 €, sinó 

que costa 6.000.000 € i, per tant, fem una actuació, que és la que es pot fer i que és la 

que els veïns podran pagar i que és el que l’Ajuntament podrà pagar perquè ens toca 

pagar una part d’aquesta urbanització i, per tant, dir que podríem estudiar la 

possibilitat de tenir 2 o 3 actuacions i no pinzellades com les que posem, doncs si tenim 

2 o 3 actuacions, aquesta no la podríem fer. Haurem de decidir quines fem i si tenim 2 

o 3 actuacions  potser hauríem de decidir què fem només el camp de futbol a la 

Roca, alguns estarien molt contents, però haurien de deixar de fer coses que són molt 

importants. Hem de deixar apunt i tenim manteniments a fer en edificis municipals. 

Hem de fer actuacions a l’espai públic. Hem d’acabar amb la rambla de Santa. Això 

no és un projecte nou. Això és una continuïtat d’una actuació que es va fer en el 

mandat anterior i que ha tingut una certa continuïtat amb aquest i que si no s’ha fet 

més i no s’ha fet ja és perquè no teníem recursos. igual que no hem fet el camp de 

futbol perquè no teníem recursos, per tant, això no és una actuació nova, és una 

continuació i hem de tancar aquell espai, s’ha d’acabar. Igual que l’eix cívic de la 

Torreta, és un projecte que, a més, ja s’ha dit que es faria per fases, per tant, són petits 

imports que ens han d’ajudar a començar a fer coses o a començar o a acabar coses 

que estan ja iniciades, però que hem de terminar, que no poden quedar com estan. 

Dediquem 30.000 € al passatge España de la Torreta, que el Sr. Martín ha traslladat que 

ell creu que són pocs diners. Són pocs diners, pel global del projecte 30.000 €, el que 

farem amb aquests 30.000 €. Això ho vam comentar en la comissió informativa. Allà ja 

ho coneixen, tenim un carrer complicat, tenim 2 parcel·les que envaeixen l’espai del 

que seria el carrer. Allò s’ha d’expropiar i destinarem aquests diners a fer aquestes 

expropiacions i també, provablement, va iniciar un projecte del que s’ha de fer 

globalment, en tot aquell espai, però hem de començar en algun moment i no podem 

posar 600.000 € que potser és el que costa la urbanització d’aquell carrer amb aquell 

pressupost. Si només podem demanar 805.000 € i això poder costarà 5 o 600.000 €, no 

faríem res més, les coses s’han de fer en la mida que els recursos ho permeti. 35.000 € 

que també és un import petit en el global de les inversions, però són 135.000 € per 

comprar un vehicle a la policia i si només fem 3 actuacions grans, no podrem comprar 

el vehicle de la policia i la policia necessita un segon vehicle, el primer està comprat i 

suposo que està a punt d’arribar amb diners de l’any passat. Això també ho saben i 

aquests 35.000 € son ple segon vehicle perquè els vehicles que tenim e la policia toca 

canviar-los. 

 

Per acabar, un comentari respecte del posicionament d’Iniciativa, del Sr. Martín, en 

bon rotllo, jo, no sé quin va ser, em temo que va ser negatiu, el seu posicionament, en 

anys anteriors, respecte el pressupost, però recordo que el raonament pel qual no 

podia ser positiu era diferent al que ha donat avui i, per tant, li recordo, suposo que no 

cal, però només perquè m’ha vingut al cap i ho he apuntat. Vostès els anys anteriors, 
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ens havien dit que no podien donar suport a un pressupost que no podrien gestionar i 

aquest era l’argument i aquest any no han donat aquest argument, n’han donat un 

altre i curiosament, aquest pressupost d’aquest any, igual sí que el poden gestionar 

perquè, com ha dit el Sr. Fernández i estem tots d’acord i tots ho sabem. D’aquí a 90 

dies tenim eleccions i els governs canviaran, per tant, tornem a la situació aquella que 

es donava que s’ha donat 2 vegades, només amb 8 anys i és que aquest any, podrien 

haver participat més i podien haver més i podrien haver tingut la possibilitat de fer 

propostes en el sentit de que el pressupost que s’hagués portat aquí, al plenari, hauria 

estat diferent. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Manel Álvarez. Obrim un segon torn de rèplica als portaveus 

dels grups municipals, Sr. Dani Martín, d’Iniciativa per Catalunya Verds? 

 

Sr. Martín.- Evidentemente, sí, parece que hoy Manel la ha cogido conmigo. Espero 

hoy que estemos todos tranquilos y con un buen tono que cuando toque el momento 

del resumen, el Sr. Alcalde haga un resumen equilibrado y no habrá temas ni reparta 

los habituales sablazos hacia los que hemos hablado antes y no tenemos turno de 

palabra. Dicho esto, empiezo por el final, nosotros no sólo hemos dicho en presupuesto 

lo que ha dicho Manel, sino que hemos dicho algo todavía más fuerte y es que en los 

últimos, igual me falla la memoria porque no lo he mirado las últimas 2 ordenanzas 

fiscales, no hicimos ninguna aportación porque la ordenanza fiscal condicionaba los 

ingresos. Los ingresos condicionaba el presupuesto y la experiencia nos llevaba a que 

luego ese presupuesto, no teníamos ningún tipo de control sobre la  gestión y nos 

llevaba a casos y a situaciones no deseadas por nuestra formación. Evidentemente, 

eso ha sido así. No hemos hecho ninguna aportación, es verdad y la podríamos haber 

hecho perfectamente. No la hemos hecho. Esquerra sí que lo ha hecho y nosotros no. 

Eso, hasta ahí Manel, lleva toda la razón del mundo y lo seguiremos diciendo. Nosotros 

en un momento determinado de este mandato, estos 4 años, hicimos un esfuerzo, lo 

hicimos. Creo recordar, utilizando una frase que también empleo el Sr. Álvarez, en la 

cual decía que debido a la situación del equipo de gobierno, se habría las propuestas 

del resto de las formaciones. Nosotros lo hicimos e hicimos aportaciones. El resultado 

de esas aportaciones nos gustó a nivel numérico, pero no nos gustó a nivel ejecución. 

Ahí lo dejo, punto. Nosotros, siempre hemos dicho que a la hora de hacer inversiones, 

la Roca es un conjunto y vosotros lo habéis demostrado; es decir, lleváis atesorando 

subvenciones de distintas organizaciones de distintas organizaciones supramunicipales 

para hacer una inversión, que es “l’Anella Viària”, que es la inversión más importante 

que ha hecho este municipio en los últimos 4 años.. Vale, ya está porque no lo 

podemos hacer en otras partes del núcleo, yo no quiero decir, creo que no lo he dicho 

y si lo he dicho me he expresado fatal, que es que la inversión se tenga que hacer en 

un sitio determinado. Yo lo que digo es que a lo mejor es preferible hacer una inversión 

en un sitio determinada donde sea más necesaria y no tiene porque ser ni en la Roca 

centro ni en Santa Agnès ni en ningún sitio, eso es lo que quería decir, igual me he 

expresado fatal, cosa que parece ser que últimamente me pasa muy, muy, muy a 

menudo. Nosotros tenemos muy claro que no somos equipo de gobierno, ya nos 

gustaría, tener esa aspiración. Nosotros, si entramos en gobierno, entraremos para 

formar mayorías, pero con otros grupos. Ojalá, ojalá, pero eso no dependerá de 

Iniciativa. Iniciativa lo tiene muy claro, con quien puede pactar y con quien no va a 

pactar. Por lo tanto, la responsabilidad de si Iniciativa va a gestionar o no, es 

evidentemente de la ciudadanía que confía en nosotros y evidentemente, el resto de 

grupos políticos que sacaran muchos más concejales que nosotros, por lo tanto, yo 

Manel, lo tengo muy claro que no gobernaremos y demás. Nosotros dijimos, si no me 

falla la memoria, en la última reunión de ordenanzas fiscales o en el pleno, no 

recuerdo si fue en reunión o en plenario, que yo tengo en la cabeza todas una 

ordenanzas fiscales para este pueblo, totalmente distintas a las que se han hecho 

hasta ahora y más, un paso más allá de las últimas que hicimos, pero las haremos 

cuando creamos que las podemos gestionar también. Las haremos ahí, lo dije aquí, 

está en las actas y demás y cuando hemos hablado y hemos votado no en los 
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presupuestos y hemos utilizado argumentos que no sólo ese que tú nos estás diciendo, 

es porque no queremos ir partida a partida. Yo no quiero aburrir a la gente diciendo 

oye es que aquí falta una partida en la parte de promoción económica, nosotros nos 

gustaría una partida de 50.000, 100.000, 120.000 €. Aquí no, aquí no. Evidentemente, 

que recibimos el correo de primeros de septiembre de cada año, pero es que la 

filosofía nuestra, ya creo que quedó clara des del principio, no íbamos a participar en 

ese aspecto. Lo que dice Albert y lleva razón. A ver, el que tiene que traer un 

presupuesto es el equipo de gobierno. La oposición lo que tiene que hacer es hacer 

aportaciones a ese presupuesto, es verdad, pero si no recuerdo mal, en el último 

presupuesto se ha modificado 30 y tantas veces. Modificaciones de partidas, por 

transferencias, etc y eso lo hace el equipo de gobierno, no lo hace la oposición, vale?. 

No sé, yo y por no liarme más, ojalá Manel, en las próximas elecciones nos toque a lo 

mejor a todos los grupos, hacer un presupuesto entre todos y gestionar este durante 6 

meses, evidentemente con más de 30 modificaciones y transferencias, 

evidentemente. Gracias. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies,  Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil 

 

Sr. Gil.- Sí,  

 

Sr. Martín.- A no, perdona, es lo del pasaje España que le había dicho que nos iríamos 

temprano. El pasaje España igual lo he dicho muy mal. Nosotros lo que queremos es 

que si miramos los programas de todos los grupos políticos que estamos sentados aquí, 

el tema del pasaje España, el tema de la plaza dels Ametllers y demás están en todos 

programas des de que yo tengo memoria y ahí está. Yo lo único que digo es que a los 

mejor todos nos tenemos que empezar a pensar qué queremos hacer ahí no sólo en el 

… sino como ha dicho Manel, sino en todo el entorno, cuantificarlo y ver cómo lo 

hacemos, evidentemente, que habrá que empezar algún día, pero con un proyecto y 

si son 600.000 € pues, a lo mejor estamos todos de acuerdo en hacer, 150 y 50 y 50 y 50, 

yo que sé. Yo no me he metido con que sea poco. Yo lo que digo y lo ratifico eh? En 

un presupuesto de inversiones, por primera vez, creo que bastante generoso, a lo 

mejor, hubiera sido más efectivo y más eficiente implementar ese dinero en una zona 

del municipio, podrías no estar de acuerdo, evidentemente, eso es una idea mía, pero 

también si lo llevamos hacia una parte del municipio donde los vecinos no quieren 

empezarlo. A ver, será una inversión que no se hará entonces. Si tenemos ahí una 

partida de 400 casi 500.000 € y los vecinos no quieren, no creo que ningún equipo de 

gobierno y no se ha hecho en este municipio nunca, lo haga en contra de la opinión 

de los vecinos, no lo ha hecho creo que nadie, que yo tenga memoria, eh?. Luego 

supongo que Rafael me rectificará. Disculpad, eh?  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, ara sí, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra 

Republicana de Catalunya?  

 

Sr. Gil.- Com està sent tot molt fluid, doncs aprofitarem també per fer-ho. Nosaltres 

sempre parlem de la plaça dels Ametllers, perquè d’Espanya no en volem parlar 

massa, ni del passatge, no? Llavors, sempre hem dit que hem de mirar tot aquell 

centre, les seva situació. El que, evidentment, sabem que no tenim els diners i que si, 

podria haver estat en lloc de l’anella viària, aquell espai també, El que passa és que és 

veritat, hi ha diferents coses que quan et toca gestionar o el que sigui. Jo diria que 

alguna cosa que no he dit, me l’han atribuït a mi, però ja em sembla bé perquè a més, 

eren coses que la gent ho veia com a positiu o jo m’estava expressant malament i se 

m’ha captat d’una altra manera. El tema de gestionar un pressupost, evidentment, 

nosaltres jo el que deia és que s’havia de fer aportacions i, per tant, nosaltres hem 

intentat fer les poques que he pogut. N’haurem fet més, però sí que és veritat que el 

dia a dia i d’un pressupost que parlem que sempre està tant portat al límit i tant 

marcat, doncs no ens deixa un marge massa gran, provablement, si nosaltres 

gestionéssim el pressupost que nosaltres volguéssim fer, la realitat del municipi ens diria 



 17 

que són 1.000 usos o que el nostre pressupost no és realista, etc., etc, però això també 

hi hem de viure. No hem de ser, provablement, allò que dèiem els partits petits i ara 

enllaçant el que deia el Sr. Fernández, no. Les realitats no sé quines seran. Si algun dia 

nosaltres arribéssim a ser el partit gran d’aquest poble. A mi, m’agradaria que nosaltres 

seguíssim fent això, actuar com un partit petit que si realment creiem que una cosa la 

podem fer o l’hem de fer, doncs la volguéssim dur a terme per ideals, per ideari i 

perquè realment, creiem en aquell, això no vol dir que els altres no ho facin, eh? Que 

s’entengui, eh?. Nosaltres diem això. Simplement. Provablement, és veritat, que ara 

mateix al mullar-nos, a vegades la situació fa que el partit petit acaba tenint més 

responsabilitat en aquest poble que els partits grans perquè com no hi ha manera de 

que ens posem d’acord amb res. Bé, en res no, però amb la majoria de coses que 

haurien de ser més d’això. Nosaltres acabarem tenint aquesta responsabilitat. Sempre 

és allò, la pregunta de quan arribem aquí i el Dani em diu a mi: què tocaràs i jo li dic: i 

tu? Per veure què diu ell i llavors, sempre contesta un primer o l’altre, no. Més o menys 

per saber també per on ens movem, no?  Moltes vegades, això també és una 

d’aquestes coses que la realitat d’aquest poble, doncs ens dóna això. Ho hem dit 

moltes vegades i ho tornarem a dir i la responsabilitat d’aquestes coses i d’aquestes 

grans coses, haurien de ser sempre dels partits que representa una part molt més 

important del poble. 

 

Dit això, també és veritat, que hi ha moltes maneres de veure les coses. Nosaltres si 

agafem i volem no agafar la versió que jo sé que no ho deien de cara a nosaltres, eh?, 

però del conflicte entre l’equip de govern i el treballador que s’ha dit 2 vegades. 

Nosaltres també en som conscients, però nosaltres en aquest cas o en el tema del 

pressupost no hem dit res perquè ho estem separant totalment. Una cosa és una cosa i 

l’altra és l’altra. Se m’entengui, eh? Ho dic perquè no quedi la sensació que nosaltres 

no estem o no fem cas a aquestes coses ni fem cas, sabem que pot passar, aquí 

després cadascú ja dirà els següents punts, com està realment la situació. Si és tan 

greu, si no és gens greu o si ho és molt més i per últim i ja acabar, el tema dels 

pressupostos participatius. Nosaltres tampoc faríem aquest tipus de pressupostos 

participatius si poguéssim, voldríem que fossin molt més amples i molt més participatius. 

Ara bé, a la realitat o el que  sembla que és una realitat actual és que no ho podem 

fer així. Seguirem treballant perquè si l’any vinent pot ser mani qui mani, el doble 

d’aquest import o més, doncs ho demanarem i si pot ser que fins i tot, nosaltres no 

diguem quins són els projectes, sinó que rebem uns projectes i després s’estudiïn, que 

això pot ser una altra part també tan bona o tan dolenta com qualsevol altra, doncs 

ho seguirem fent i al final, és el fet de dir quan veiem que hi ha gent que pot fer alguns 

processos o algunes d’això, doncs ho voldrem seguir fent i aquí nosaltres, com a 

Esquerra, no ens hem posat mai límit. Ni d’un procés participatiu d’una manera ni 

d’una altra i si ho hem dit moltes vegades, estem a favor de la independència de 

tothom i de que tothom pugui demanar el màxim, si nosaltres som independentistes i 

ens demanem i demanem qualsevol cosa, estem a favor que tothom demani el que 

vulgui i .. a portar-ho als límits, d’acord? I ho hem dit moltes vegades, doncs tothom pot 

demanar el que vulgui. No serem nosaltres qui digui que no. Una altra cosa és que si 

nosaltres no veiem que és el que nosaltres creiem positiu per aquest poble, intentarem 

defensar l’altra versió, com tothom ha fet i com tothom fa, per tant, nosaltres no és al 

nostre pressupost, és veritat, però l’hem pactat. No sabem qui el tutelarà i qui el 

portarà a terme. Si fóssim nosaltres, doncs igual d’aquestes partides ens toca canviar-

ne o si som nosaltres igual ens podem tornar a seure tots i mirar com es poden fer. 

Nosaltres amb qualsevol de vostès o vostès manant amb algunes altres aliances i 

nosaltres seguint a l’oposició com hem fet, tot i que sempre s’ha dit que som equip de 

govern, doncs no ho hem acabat de saber. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?  

 

Sr. Fernández.-  A veure, ens ha ensenyat una carta. Allò com dient és que jo els hi he 

demanat. Ningú ha dit que no ens ho hagués demanat. Ningú ho ha dit. Almenys, jo 
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no ho he dit. Jo el que sí que recordo és que en un moment determinat, en aquest ple 

els hi vaig dir que amb nosaltres no hi contessin ja per la resta de legislatura. Això sí que 

els hi vaig dir, en un moment de dificultat, van voler imposar una fórmula de sortir 

endavant sense consens, doncs fins aquí hem arribat, nosaltres els vam fer una 

proposta de consens, vostès no la van acceptar i fins aquí hem arribat. No hem 

enganyat a ningú en aquest procés. Tot i així, si revisem les actes  de plens, veurem 

que hi ha una majoria de coses que s’aproven per unanimitat. Potser no són les més 

importants i transcendents, però sí que hi ha una de coses que s’aproven per 

unanimitat, per tant, en tot cas, una abstenció, no un bloqueig, per tant, no em sento, 

en aquest aspecte gens al·ludit, són vostès els que no van voler en aquesta legislatura 

trobar un consens. Per 2 vegades els hi hem ofert. Al començament de la legislatura i a 

meitat de la legislatura, quan va haver-hi el pla d’ajustament. No van voler. Estan en el 

seu dret i ja està, però a partir d’aquí, no m’ensenyi paperets, Sr. Álvarez. No són els 

paperets, són les accions i les actituds, no els papers convidant a la gent i no torni a dir-

me el que sempre em diu, és a dir, home, aprovem-ho perquè si no, no arribarem. Coi, 

faci les coses amb temps i forma i llavors, no hem de córrer i llavors, haguéssim tingut 

temps de fer alguna d’aquestes inversions si ho haguéssim aprovat abans del mes de 

gener. És que sempre ens ve, és que si no, coi faci les coses en temps i forma i llavors 

ens evitem amb tot problema els podem tirar endavant els projectes amb tranquil·litat i 

sense presses, és a dir tant de bo s’hagués aprovat; és adir, jo no estic d’acord amb 

aquest pressupost, però com sé que s’aprovarà i ha de tenir un pressupost 

l’Ajuntament, tant de bo s’hagués aprovat a vint i pico de desembre perquè avui 

potser s’estarien ja concertant algun préstec que faria que alguna d’aquestes 

inversions, que són necessàries i imprescindibles, es poden tirar endavant. Inversions 

que el 12 d’octubre de 2007, l’alcalde i el regidor d’Esports van dir davant de tots els 

membres d’un club esportiu d’aquest municipi i que després d’aquest 2007, 

repetidament s’ha anat dient, per tant, sé del que parlo, també sé del que parlo. Per 

tant, això, és a dir, home, quan un va repetint això i després no ho fa, una de 2 o 

enganya o és un inepte. Una de 2, per tant, la distribució entre nuclis, nosaltres l’hem 

tingut clara des de sempre, sempre hem parlat dels 3 pobles del municipi, és un lema 

nostre que ens ha acompanyat a nosaltres al llarg de moltes legislatures, per tant, el 

nostre municipi té 3 nuclis grans i un seguit d’urbanitzacions i hem de fer avançar el 

conjunt, no podem generar desequilibris perquè tots els veïns paguen els seu impostos, 

el que passa és que això es fa d’una manera planificada i amb temps i pensant les 

coses, però bé, en tot cas, ja he dit jo abans he estat parlant 10 minuts. Ara em 

quedaré amb 5 minuts perquè jo sí que he dit que per a mi, és a dir, és un pressupost 

amb el qual no ens sentim identificats. Que veurem qui el governa, que nosaltres tenim 

voluntat de ser el grup que lideri la propera legislatura. Com suposo que tots vostès 

també, però nosaltres també la tenim  i estem treballant perquè això sigui així, però en 

tot cas, són els ciutadans els que decidiran i a partir d’aquí, ja veurem com qui entri, 

esperem ser nosaltres, doncs comenci a donar-li la volta a aquest pressupost per anar-

lo adaptant al que considerem que són les prioritats, però que haurem de pactar segur 

amb d’altres grups perquè hi ha aquí una cosa que també tinc clara, és que o se 

sumen voluntats o si no el municipi no anirà endavant. Això també ho tenim clar 

nosaltres. Jo no vull acabar sense fer el mateix comentari que el Sr. Dani Martín l’ha fet 

al començament de la seva segona intervenció i jo el faig al final. Voldria, 

m’agradaria sentir una intervenció de l’alcalde que fos donar les seves opinions 

integradora i no obrint temes i no com les que ens té acostumat. Veurem, si està a 

l’alçada o no. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Bé doncs agraeixo el to del debat, intentaré 

ser breu en el meu resum per cloure aquest punt i equilibrat com ha demanat el Sr. 

Dani Martín i continuar aquest to i no caure en algun dels exabruptes que si hi ha 

caigut el Sr. Carles Fernández, encara que creia que no.  

 

En primer lloc, vull agrair al representant d’Esquerra Republicana de Catalunya, al Sr. 

Albert Gil, la seva oposició responsable. Aquest to constructiu que ha permès aprovar 4 



 19 

pressupostos. Alguns amb una abstenció i alguns com és el cas d’avui, tal com ho he 

anunciat amb un vot favorable. Això és un pragmatisme que ajuda a tirar endavant, 

és una bona actitud, és una actitud responsable i és una actitud que al final, no  

l’agraeix aquest equip de govern, l’agraeixen els ciutadans i les ciutadanes del nostre 

municipi que són al final, els que reben els serveis que s’aproven en aquests 

pressupostos i els que reben les inversions que s’aproven en aquests pressupostos. El 

meu agraïment al grup d’Esquerra Republicana que des de l’oposició hagi pogut fer 

una oposició responsable i coherent. Dir també que vull destacar una virtut del 

pressupost que potser no s’ha destacat prou bé, però en un temps de gran dificultat 

econòmica com el que estem vivint, en un context d’una economia molt plana el 

nostre pressupost també és molt pla i hem vist la distribució dels darrers 6 anys. Aquesta 

economia tan plana té una fortalesa i és que malgrat que no podem evolucionar 

gaire, sí que estem mantenint una solidesa, El nostre pressupost cada any és més sòlid, 

en aquest cas se suporta doncs amb uns ingressos de l’IBI molt estabilitzats. Se suporta 

amb aquest increment que hem vist de la PIE, dels ingressos que vénen de l’Estat que 

són els impostos que vénen de l’Estat que són els impostos dels nostres ciutadans són 

les transferències de l’Estat, dels nostres impostos i, per tant, aquest increment de 

gairebé 300.000 € també ens ajuda molt a suportar els ingressos en el nostre pressupost 

i aquesta novetat que s’ha incorporat enguany amb prudència perquè estem 

pendents encara d’un recurs i poden passar coses, però el conveni que es va 

negociar al 2010 amb Roca Village quan es tramitava la declaració de municipi turístic 

que aquest any passat 2014 es va aconseguir, doncs ens aporta 300.000 € més per 

pal·liar dèficits com el del transport públic per aportacions culturals o per suport policial 

dels majors serveis que requereix un centre d’aquestes característiques. Aquesta 

aportació es va aconseguir en la part proporcional l’any passat des que es va obrir els 

diumenges el 27 d’abril  i s’ha pressupostat amb prudència la meitat o una miqueta 

més de la meitat per aquest 2015 amb la previsió que si resol aquest recurs puguin 

passar coses. Tot això que ens dóna? Ens dóna una solidesa que ens permet mantenir 

estructures. Mantenir estructures del capítol 1 per exemple i que ens permet mantenir 

una cartera de serveis més que acceptable i de qualitat pels nostres ciutadans  i per 

les nostres ciutadanes i que això, en aquests temps és un gran mèrit. Es pot dir que no 

hem deixat de donar cap servei dels que donava aquest ajuntament l’any 2007, quan 

encara no s’havia produït aquest context de crisi i hem pogut arribar a tot arreu, 

malgrat com s’ha dit el principi, tenim un pressupost captiu amb molts grans contractes 

de serveis que hem d’afrontar, que hem d’assumir, que hem de donar resposta i que 

hem aconseguit donar-la i aquesta és una de les grans virtuts de la nostra economia 

en aquest moment i que ens permeten estar en un punt de solidesa. Un punt de 

solidesa que se sustenta també en l’amortització de crèdits. Si heu vist el que queda 

ara d’interessos, s’ha reduït a la meitat del que quedava l’any passat, per tant, hem de 

continuar aquesta política de prudència, l’amortització de crèdits ens ha permès 

disposar de més recursos i ens ha permès no dependre tant d’aquesta càrrega 

financera que suportàvem i que eren diners, no llençats, però sí que responien a les 

necessitats d’altres èpoques que, provablement, si s’hagués conegut amb projecció el 

context econòmic al qual ens dirigíem, hi ha crèdits que no s’haguessin hagut de 

demanar mai, tot això fa que haguem pogut passar aquests anys de dificultat i anar 

cap a un escenari molt més sòlid i molt més lògic i que ens  permet l’altra, la segona 

part. La segona part és que un cop hem sortit del pla d’ajustament, podem tornar a 

l’endeutament i això feia 3 anys que no es produïa. Recordo que la sentència del 

pavelló, la que ens obliga a pagar 2.600.000 € ,des de novembre de 2011, i la 

patacada per l’Ajuntament és brutal i en aquell moment, haurem d’anar a un pla 

d’ajustament que es concerta a l’any 2012, un segon pla d’ajustament perquè el 

primer no va ser admès pel Ministerio de Hacienda i el segon sí que és acceptat i en 

aquest segon, és el que ens permet entrar en un escenari de constrenyiment, un 

escenari de constrenyiment, un escenari dur, un escenari que s’ha de recordar perquè 

sembla que la memòria passa ràpida i hem passat 3 anys sense poder acudir al crèdit. 

Hem passat 3 anys que només ens hem pogut alimentar per fer inversions de les 

subvencions de les administracions superiors. Bàsicament, Diputació, diputació i 
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diputació perquè quan parlem de Generalitat, quan no ha arribat el PUOSC, doncs no 

hem tingut cap ajut de Generalitat i allà on teníem algun diner, com era per exemple, 

a l’escola bressol de la Torreta, 410.000 €, els cobrarem finalment d’un pla de 

proveïdors del govern central i no de la Generalitat, per tant, la situació que hem 

viscut, aquests darrers anys, ha estat molt complicada i l’hem superada amb nota i jo 

crec que això hem d’estar orgullosos tots plegats. Un anàlisi d’aquest pressupost 

d’inversions. Aquest pressupost d’inversions canvia substancialment l’escenari i hi ha 3 

parts. N’hi ha una que és molt clara i tampoc s’ha dit, hi ha petits imports, 50.000 € per 

l’eix cívic de Santa Agnès que complementen els ajuts de Diputació i al 

complementar-los, vol dir que aquesta actuació es pot fer i es pot fer dins del mandat. 

No, és evident que no es pot fer dins del mandat, però respon a una necessitat primera 

de complir amb les obligacions que té l’Ajuntament amb una unitat d’actuació. 

L’obligació legal. Importantíssima és vertebrar el nucli de Santa Agnès amb la 

planificació que teníem i això mateix passa en el cas de l’eix cívic de la Torreta. Falten 

uns diners per completar una fase sencera d’actuació en les nous accessos, a la nova 

escola i la nova escola està acabada tot just fa un any. Tot just fa un any, es va 

acabar l’última obra del pati del gimnàs i darrera l’obra ve els accessos que en aquest 

moment estan en terra, un cop es van enderrocar les tanques de l’antic pati. Doncs 

bé, aquesta actuació té un finançament ajornat, com l’altre, del PUOSC, que no 

sabrem si arribarà, però té uns diners de Diputació guardats, és a dir, la guardiola no 

només ha estat del C/ Catalunya, sinó que a Guardiola a Santa Agnès i a la Torreta i 

completant amb aquests 85.000 €, és una actuació que s’acaba i això mateix passa 

per últim en el cas de la teulada de la rectoria vella de Santa Agnès, una subvenció 

singular de Diputació per edificis singulars i amb aquests 18.000 € completem tota una 

acció govern tota una acció del mandat i a més a més, uns compromisos que vam 

adoptar amb la programació del mandat i amb els programes electorals del 2011, per 

tant, amb les limitacions del moment, hem estat aquests 3 anys dedicats a pagar el 

pavelló, doncs ara, en el moment en què tenim accés al crèdit, completem allà on no 

hem tingut prou diners amb els diners de les subvencions de les administracions 

superiors. Hi ha una segona part molt important que és de projecció és de 

programació. El treballar amb planificació permet aquestes coses, permet saber cap 

on anem, quin és el nostre futur i evidentment, pensant en el futur del municipi 

independentment de qui governi, hi ha estratègies que s’han de fer i s’han de pensar. 

El pressupost l’administrarà el govern que surti del 24 de maig, però temes tant 

transcendents i de projecció com redactar un POUM, aquí deixa un projecte  del 

mandat que ve, per tant, l’hem apuntat aquest projecte, potser que no tothom el 

vulgui fer i potser que algú en el seu programa electoral, no li posi. Si aquest algú, 

després té responsabilitat, poder anul·larà aquesta partida i no tirarà endavant el 

POUM, però la nostra aposta al govern i per responsabilitat i els compromisos que vam 

adoptar, vam dir farem el POUM, no l’hem pogut fer, l’apuntem, continuarem amb la 

nostra projecció, amb la nostra coherència i iniciarem els treballs del POUM, posem 

50.000 €, no hi haurà subvencions de la Direcció General d’Urbanisme i, per tant, en els 

propers exercicis 2016, 17, 18, s’haurà de finançar la resta que quedi per poder 

completar el POUM, que és un document de prou complexitat i de trajectòria llarga, 

de tramitació llarga i segurament, ens ocuparà els 4 anys del mandat vinent, passa el 

mateix en el passatge España de la Torreta, aquest projecte que sempre se n’ha parlat 

i mai ningú l’ha afrontat de debò. En el darrer butlletí. En el butlletí núm. 59, hem 

ensenyat un avantprojecte, un avantprojecte que està redactat que hem ensenyat 

també el barri de la Torreta que acabarem ensenyant als veïns, però que en el 

moment en què passem el fil d’un finançament el que s’ha de fer és que en el proper 

mandat treballar per completar aquest finançament, penseu que en proper mandat el 

govern que surti del 24 de maig tindrà l’oportunitat de gestionar entre uns 4, 5 o 6 

milions d’euros en els 4 anys de mandat en funció de com vinguin les subvencions de 

les administracions superiors, per tant, amb accés al crèdit, amb finançament de 

Diputació i amb finançament  de Generalitat, aquesta actuació és molt possible fer-la 

sense cap càrrega pels veïns que, evidentment, han passat molts anys en unes 

condicions difícils. Passa el mateix amb alguna altra actuació que em deixo, bé, com 
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els asfaltats, el condicionament d’edificis municipals, tot això són programacions que 

s’hauran de fer en el primer mandat i que són importantíssimes i, per últim, un tercer 

paquet, hi ha 2 actuacions que són compromisos adquirits, el Sr. Fernández ha dit que 

a l’any 2007, segurament, és molt possible i no perdem els objectius, però s’han de 

cercar els recursos i s’han de definir prioritats. En el moment en què es va poder fer una 

actuació de mínims per allargar la vida útil d’un camp de futbol, que no en tenim 1, en 

tenim 3 i evidentment, ens hem carregat d’obligacions que abans no teníem, posar 

165.000 € cada 10 anys per anar reposant les gespes artificials doncs realment és una 

càrrega important d’aquest municipi i aquesta càrrega, l’afrontem ara que hi ha excés 

al que he dit. S’han explorat altres dies. S’han explorat les vies de renting, de tal, que 

anaven a ràtio d’endeutament també i eren impossibles d’encaixar en els pressupostos 

anteriors on la situació de l’ajuntament sotmès al pla d’ajustament, era molt més difícil. 

Prioritats. Aquest compromís es tira endavant ara, en el moment en què aquests diners 

es poden posar i es poden concertar les operacions de crèdit per fer front. Prioritats, 

Sant Carles i Sant Carles ho he deixat per l’últim perquè li vull donar un tracte especial. 

Sant Carles és una urbanització, de fa uns 50 anys, mai recepcionada, efectivament, 

per l’Ajuntament. No hi ha cap document de recepció, sinó que recepcionada de 

facto, hi ha un moment en què l‘Ajuntament s’ha de fer càrrec d’avant de 

l’abandonament de la junta de compensació, dels antics propietaris i davant d’un 

problema de subministrament d’aigua que es feia des d’un subministrament privat, 

amb unes condicions d’insalubritat importants. Hi ha un moment, en què això s’ha de 

posar en un servei comú, afrontar aquest cost de 6.000.000 € per posar la urbanització 

en norma i en tecnologia actual doncs realment, en aquest moment, és gairebé 

impossible. Destinaríem els pressupostos de tot un mandat no repartiríem per ningú, 

això dels 3 pobles, simplement ens trobaríem que hauríem d’avocar tots els recursos en 

aquest urbanització. Aquí hi ha d’haver una coresponsabilitat. S’ha dit abans d’una 

suposada junta de propietaris no hi ha cap comunitat de propietaris legalment 

constituïda. Hi ha una amalgama de coses complicada, un intent de crear una entitat 

urbanística de conservació, mai constituïda legalment, amb el quòrum suficient, mai 

registrada en el registre d’entitats col·laboradores de la Generalitat en l’àmbit 

urbanístic i, per tant, no hi ha un interlocutor vàlid i a més, hi ha una baralla important 

entre veïns, quan es parla amb uns veïns, uns són interlocutors  per uns, pels altres no; és 

a dir, és difícil trobar amb qui es parla. Aquest junta suposada que demana el centre 

cívic per fer una reunió, se li demana que acrediti personalitat jurídica i apoderament i 

no ho pot fer i com que no ho pot fer i pot ser que aquesta entitat sigui de Llinars, 

doncs o li demana un centre a l’alcalde de Llinars o acredita personalitat jurídica. No 

ho pot fer, doncs paga l’ordenança fiscal que és la nostra obligació i pot fer ús d’una 

instal·lació pública com qualsevol altra que celebra un aniversari dels seus fills. Bé, 

doncs això és el que van fer. Crec que es van reunir una trentena de veïns i la resta no, 

170 parcel·les, doncs realment és curiós. Hi ha una demanda entre veïns. 55 veïns han 

estat denunciats per la suposada junta en un procediment munitori perquè sembla ser 

que hi ha uns deutes, uns deutes al·lucinants que jo no hi entraré, és un tema civil i 

entra particulars, però els acords que vam arribar en la darrera reunió que vam fer 

l’any passat és que d’aquells 6.000.000 €, podíem baixar  a 600.000, per tant, reduir un 

10 % i d’una mitja que sortia per propietat de 30.000 €, podem baixar a 3.000 i això va 

ser molt ben vist pels veïns que van assistir a aquella assemblea, que no van ser tots, 

però van ser els que van venir. Va ser molt ben vist, va ser acceptat, no es va arribar a 

cap acord directe, ja ho he dit abans, però sí que és cert que va haver-hi una bona 

sintonia en què era una forma d’afrontar-ho.  

 

Hi ha 3 projectes redactats. Hi ha el projecte d’obres de l’any 2009. Hi ha un pla 

director de l’any 2010 per ajuntar per fases aquest procés. Hi ha un requeriment i un 

munt de reunions fetes amb l’Ajuntament de Llinars per afrontar també urbanització. 

Llinars, Dosrius i Argentona i finalment, hi ha una decisió final que l’any 2014, veient que 

no ens contesten i que no hi ha manera de posar d’acord als 4 municipis, doncs tirem 

nosaltres endavant i fem una separata a part d’urbanitzar només la part de la Roca. 

Aquí, haurem d’arribar a un acord amb els propietaris, és evident i, en aquest moment, 
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estem aplicant estrictament la llei d’hisendes locals, 90 % els veïns i un 10% 

l’Ajuntament. A partit d’aquí, podem arribar a acords, que això també és un projecte 

que cavalca sobre el mandat que ve, es podria executar aquest 2015, amb aquest 

pressupost aprovat, però això dependrà de voluntats i de posar-nos a tots d’acord. 

Això té un procediment, s’ha d’aprovar l’expedient de contribucions especials, s’ha 

d’aprovar el projecte d’urbanització perquè hem tingut la prudència de no posar 

sobre els veïns l’espasa de Damocles d’un  projecte aprovat, que aprovat amb 

6.000.000 € de pressupost, vol dir que qualsevol equip de govern podia validar unes 

contribucions especials aplicant la llei d’hisendes locals. En aquest cas, no haver-lo 

aprovat és la garantia pels veïns de que ningú vindrà a posar-los entre l’espasa i la 

paret amb uns costos que, segurament, no és el moment millor en l’àmbit econòmic 

per afrontar-los. Destacar per últim, el pressupost participatiu. Jo crec que aquest és un 

pas endavant i hem coincidit crec que totes les forces polítiques. Crec que hem 

coincidit totes. Passar del res al tot, és molt difícil, hem d’anar pas a pas. Hem fet un 

primer pas interessant, posar aquests 120.000 €. És una xifra considerable, no és una 

xifra menor, és una xifra considerable i sobretot veient aquest picoteig que dèiem 

abans, doncs realment, hi ha una càrrega traient les contribucions especials, és la 

partida més alta del pressupost d’inversions i traient també el camp de futbol de la 

Roca. Aquí donem la paraula als veïns, donem veu als veïns i haurem d’explorar com 

funciona, si el model d’Iniciativa, el model de Porto Alegre o qualsevol altre model que 

també és vàlid, el que és important és aconseguir la implicació dels veïns i que les 

actuacions que es defineixin siguin, realment, les que necessita el municipi perquè ho 

han dit els veïns, però que no estiguem llençant els recursos i que els procés sigui el més 

universal i arribem al màxim de persones, crec que ho he comentat tot, em queda un 

petit apunt i és que quan s’ha dit per part del Sr. Carles Fernández, sobre el pressupost 

ordinari que no s’ha exhaurit en les partides de tipus social, l’esforç que s’ha fet en 

justícia social és importantíssim, tenim uns serveis socials que són dels millors valorats de 

la província de Barcelona per part de la Diputació, que estem a punt de tramitar una 

ISO perquè Serveis socials estan actuant molt bé i estan molt ben valorats, com hem dit 

abans, i per aquestes partides s’han triplicat els imports en els anys en què es va haver 

de fer el salt difícil, s’han mantingut les partides, les partides estan molt ben 

dimensionades i el fet que no s’exhaureixin, vol dir que arribem a tot arreu. Vol dir que 

arribem a  tot arreu, estem arribant a tot arreu i  si interessa, donaré dades més 

concretes i veurà que tenim una gran arribada i una gran cobertura, per tant, no fem 

les lectures esbiaixades, no fem els lectures al revés i aquí també, de la mateixa 

manera que he agraït l’esforç d’Esquerra republicana durant aquest mandat amb 

responsabilitat garantir l’aprovació dels pressupostos, haig d’agrair l’esforç que es va 

fer per part de tots els grups, però a Iniciativa d’Iniciativa, valgui la redundància, de 

treballar a la tarificació social i que la vam assumir tots i el mèrit és de tots. Uns ho 

comencen i els altres treballem en conjunt, per tant, quan ens ho proposem, sabem 

treballar conjuntament, sabem arribar a acords, sabem teixir complicitats i tenir 

consensos i això,  al final, no és ni per aquest govern ni per a qualsevol altre, sinó que és 

pels ciutadans i les ciutadanes que són a qui ens devem i per a qui treballem. 

 

Passem a votació  

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per 9 vots a favor, manifestats pels regidors 

de CIU, d’ERC i del PP, 7 abstencions, manifestades pels regidors dels grups municipals 

del PSC i 1 vot en contra, manifestat pel regidor dels grup municipal d’ICV-EUIA, el 

dictamen que, literalment, diu:  

 

“Atès que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals, provat per Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per 

a l’any 2015, conté la previsió de l’estat d’Ingressos i de Despeses. 
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Atès que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost General de 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2015, és la prevista a l’article 

168.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix el contingut dels 

pressupostos dels ens locals. 

 

Atès que és el Ple de la Corporació municipal l’òrgan competent per a 

l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 

l’any 2015, així com la Plantilla de personal, segons allò que disposa l’article 

22.2. lletres e) i i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 

 

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

l’article 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 

estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 

convenient, l'adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 

del Vallès per a l’any 2015 amb els següents estats d’Ingressos i de Despeses: 

 

ESTAT D’INGRESSOS 

 

INGRESSOS 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
PREVISIONS 

INICIALS 

I IMPOSTOS DIRECTES 5.836.941,34 € 

II IMPOSTOS INDIRECTES 146.706,92 € 

III TAXES I PREUS PÚBLICS 2.164.616,08 € 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.941.250,33 € 

V INGRESSOS PATRIMONIALS 22.405,00 € 

VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 € 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 € 

VIII ACTIUS FINANCERS 150.000,00 € 

IX PASSIUS FINANCERS 805.250,00 € 

TOTALS 12.067.169,67 € 

 

ESTAT DE DESPESES 

 

DESPESES 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 
CRÈDITS 

INICIALS 

I PERSONAL 3.637.332,55 € 

II BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.688.405,71 € 

III DESPESES FINANCERES 104.184,75 € 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 828.963,75 € 

V FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 122.162,86 € 

VI INVERSIONS REALS 1.267.250,00 € 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 € 

VIII ACTIUS FINANCERS 150.000,00 € 

IX PASSIUS FINANCERS 1.268.870,05 € 
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TOTALS 12.067.169,67 € 

 

 

SEGON.- Aprovar inicialment les Bases d'execució del Pressupost General de 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2015 que formen part d’aquest 

expedient. 

 

TERCER.- Aprovar inicialment la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de La 

Roca del Vallès, comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 

personal laboral i eventual. 

 

PLANTILLA ORGÀNICA DE LA CORPORACIÓ 2015 

 

Estructura professional/denominació 
Grup 

titulació 
Places 

Situació 

Ocupades Vacants 
A 

amortitzar 

      
FUNCIONARIS DE CARRERA 

 
1. COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL 

          Secretari/a General A1 1 0 1 0 

          Interventor/a de Fons A1 1 1 0 0 

          Tresorer/a A1 1 0 1 0 

 
2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 

Sot escala tècnica 

          Tècnic/a administració general A1 2 2 0 0 

          Tècnic/a administració econòmica A1 2 0 2 0 

Sot escala administrativa 

          Administratiu/va C1 8 7 1 0 

Sot escala auxiliar 

          Auxiliar administratiu/va C2 10 8 2 0 

 
3. ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

Sot escala tècnica 

Tècnics superiors 

          Arquitecte/a A1 1 1 0 0 

          Enginyer/a A1 1 0 1 0 

          Tècnic/a de serveis A1 1 1 0 0 

          Tècnic/a de disciplina urbanística A1 1 1 0 0 

Tècnics diplomats 

          Arquitecte/a tècnic/a A2 1 1 0 0 

          Enginyer/a tècnic/a A2 1 1 0 0 

Sot escala de serveis especials 

Places comeses especials 

          Tècnic/a superior de serveis personals A1 1 1 0 0 

Policia local 

          Inspector/a A2 1 0 1 0 

          Sergent/a C1 1 1 0 0 

          Caporal C2 3 3 0 0 

          Agents C2 17 8 9 0 
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PERSONAL EVENTUAL 

 
          Assessor/a de planificació territorial 

 
1 1 0 0 

 
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 

 
1. D'ACTIVITAT PERMANENT I DEDICACIÓ COMPLETA 

          Tècnic/a d'arxiu A1 1 1 0 0 

          Tècnic/a de gestió informàtica A2 1 1 0 0 

          Treballador/a social A2 2 0 2 0 

          Insertor/a laboral A2 1 1 0 0 

          Educador/a social A2 2 0 2 0 

          Tècnic/a de cultura A2 1 0 1 0 

          Bibliotecari/a A2 1 1 0 0 

          Tècnic/a mig de serveis personals A2 1 1 0 0 

          Auxiliar tècnic de cartografia C1 1 0 1 0 

          Auxiliar tècnic/a d'esports C1 2 1 1 0 

          Auxiliar tècnic de biblioteca C1 3 2 1 0 

          Auxiliar tècnic de cultura C1 1 1 0 0 

          Auxiliar tècnic d'equipaments C2 1 1 0 0 

          Auxiliar tècnic de serveis C2 1 0 1 0 

          Paleta C2 1 1 0 0 

          Jardiner/a C2 1 0 1 0 

          Conserge C2 1 1 0 0 

          Conserge E 3 3 0 0 

          Servei de neteja E 1 1 0 0 

          Peó E 3 1 2 0 

          Repartidor/a - celador/a E 1 0 1 0 

 
2. PERSONAL DEL CENTRE ESPORTIU 

Responsable de direcció 

d’instal·lacions  
1 0 1 0 

Coordinador tècnic 
 

1 0 1 0 

Responsable de manteniment 
 

1 0 1 0 

Tècnic esportiu 
 

13 0 13 0 

Administratiu/va 
 

3 0 3 0 

Operari/a de manteniment 
 

4 0 4 0 

Operari/a de neteja 
 

3 0 3 0 

      

      
TOTAL FUNCIONARIS 54 36 18 0 

TOTAL EVENTUALS 1 1 0 0 

TOTAL LABORALS 56 17 39 0 

 

QUART.- Exposar al públic el Pressupost General per a l’any 2015, les Bases 

d’execució i la Plantilla de personal aprovats, pel termini de 15 dies, mitjançant 

anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis 

de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a efectes de presentació de 

reclamacions pels interessats, entenent-se el Pressupost General de 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2015, les Bases d’execució del 

Pressupost i la Plantilla de personal definitivament aprovats en el supòsit de no 

produir-se reclamacions. 
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CINQUÈ.- Remetre còpia a l’Administració General de l’Estat, així com a la 

Generalitat de Catalunya a través del Departament de Governació i 

Administracions Públiques.” 

 

A.2  Modificació singular de la Relació de Llocs de Treball. 

 

Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia que tracta de la modificació 

singular de la Relació de Llocs de Treball. Té la paraula el regidor de Serveis Centrals i 

Recursos Humans, el Sr. Manel Álvarez. 

 

Sr. Álvarez.- Portem a aprovació. Llegiré el contingut dels acords i després en tot cas, 

entraré una miqueta en matèria per explicar els mateixos. Com a primer punt i 

important:  

 

“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació singular i excepcional de la vigent 

Relació de Llocs de Treball, a l’empara dels informes incorporats a l’expedient i 

la valoració de llocs de treball amb el corresponent estudi retributiu i criteris 

d’aplicació aprovats pel Ple de la Corporació en sessió de 13 de desembre de 

2002, en els següents termes: 

 

1. Substituir la denominació actual del lloc de treball de “Tècnic/a de 

serveis personals” per la denominació de “Cap de l’Àrea de Serveis i 

Atenció a les persones”. 

Segon punt: 

 

2. Modificar  el següent lloc de treball: 

 

On actualment consta: 

Denominació: Tècnic/a administració general. 

Classe: Funcionari. Escala: Administració General 

Jornada completa 

Nivell A1. Complement de Destí: 28 

Complement específic 01: 9.370,48 euros 

Complement específic 02: 0,00 euros 

 

Això és el que consta fins ara i el que volem que consti és :  

 

“Passa a constar: 

Denominació: Cap de l’Àrea de Serveis Generals. 

Classe: Funcionari. Escala: Administració General 

Jornada completa 

Nivell A1. Complement de Destí: 28 

Complement específic 01: 14.672,98 euros 

Complement específic 02: 6.307,94 euros 

 

Aquest seria el primer acord important. El segon també és important lògicament, però 

depèn del primer, que és:  

 

“SEGON. Exposar al públic l’esmentada modificació, durant el termini de quinze 

dies a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant els quals els interessats 

podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació es 

considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’han 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes 

per a resoldre-les. 
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TERCER. Una vegada aprovada definitivament, la modificació de la Relació de 

Llocs de Treball es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’enviaran 

còpies a l’Administració General de l’Estat i al Departament de Governació i 

Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta 

dies. 

 

QUART.- Notificar aquest Acord als representants del personal de la 

Corporació.” 

 

He llegit literalment l’apartat d’acords d’aquest dictamen. Què és el que estem 

proposant. Ja ho vam explicar a la comissió informativa, però en tot cas, faig una breu 

explicació perquè tothom tingui coneixement. Proposem modificar allò que nosaltres 

considerem un error material, una modificació de la relació de llocs de treball en la 

qual figuren 2 llocs de treball que no representen la realitat de l’ajuntament. Aquest 

error es produeix en l’aprovació de llocs de treball de l’any 2012, per tant,  no són llocs 

de treball nous, existien a la RLT de l’any 2012. No es demana per una altra banda, 

valoració nova. La valoració ja la tenim, tal com he llegit en el primer acord i és la 

valoració que va aprovar el ple, valoració de llocs de treball vull dir, que va aprovar el 

ple de la Corporació el 13 de desembre de 200, per tant, el que fem és aquests 2 llocs 

de treball de 2 persones que treballen a l’Ajuntament que estan fent unes tasques 

determinades. Una persona, cap de Servei i Atenció a les Persones i l’altra persona cap 

de Serveis Generals o Serveis Centrals han de cobrar allò que diu la valoració de llocs 

de treball de l’any 2002. No hi ha una nova valoració de llocs de treball, és la mateixa 

que tenim aprovada per la resta de treballadors de l’Ajuntament. Per què ho fem 

això? Perquè la realitat de l’Ajuntament és una i el que figura en l’expedient és una 

altra. I per què passa això? Ja ho he explicat en alguns moments. Nosaltres diem error 

material, ho diem en plau suau, però es tracta d’això, hem de fer, hem d’intentar que 

els que surt als expedients sigui el mateix o sigui la mateixa realitat que tenim a 

l’Ajuntament. Això té una història, com ja saben, l’any passat, després de la 

incorporació de la nova secretària que ens va enviar l’Administració local, s’ha de fer 

un canvi en un lloc de treball, en la persona que fins aquell moment feia de secretària 

/ cap de Serveis Centrals. En aquell moment, com no sabem quin és el sou que hauria 

de cobrar aquesta persona, el que proposem i així es parla amb els representants del 

comitè i després amb la resta de grups municipals, és demanar una valoració a la 

Diputació tant del lloc de treball de cap de Serveis Centrals, com de 2 llocs de treball 

més, un que era el cap de Serveis a atenció a les persones, l’Àrea de Serveis Personals i 

l’altra d’un sergent que resulta que ens podríem trobar que tinguéssim un lloc de 

sergent a la plantilla i no està valorat aquest lloc de treball. Això es proposa en la 

negociació prèvia a l’aprovació de la relació de llocs de treball, els representants 

sindicals no estan d’acord amb aquesta modificació, això es trasllada als grups 

municipals i vist que no es disposaria del quòrum suficient com perquè tirés endavant, 

l’Ajuntament, en aquell moment, decideix retirar el punt de l’ordre del dia i no es vota 

aquesta modificació. Això era juliol de l’any passat. Durant tot aquest temps, hem estat 

intentant solucionar aquest problema. El problema d’una realitat que no està en un 

expedient. En principi, el problema era que no sabíem quin sou havia de tenir un 

d’aquests llocs de treball perquè en principi, pensàvem que s’havia de valorar, però 

amb una lectura del ple d’aquest any del desembre del 2002, veiem que està valorat 

el lloc de treball de Cap de Serveis Centrals, per tant, no cal que la Diputació ens faci 

una valoració nova perquè en la valoració en vigor que es va fer amb al resta de 

valoració de llocs de treball de l’Ajuntament, tenim un lloc de treball que és el lloc de 

cap de Serveis Centrals, per tant, sabem quin és el sou que ha de cobrar aquesta 

persona. Vist això, consultem quina és la manera en què jurídicament i 

administrativament, s’hauria d’aprovar aquesta modificació. Consultem amb la 

Diputació, això es fa, fa un mes aproximadament o 1 mes i mig, no recordo 

exactament la data. Si els interessa, els hi podria passar i la diputació el que ens 

recomana, vista la situació  i explicat el que us estic explicant d’una manera més 
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extensa, és que portem a aprovació el que avui intentem aprovar. Aquesta 

modificació d’una relació de llocs de treball que intenta solucionar un error que 

nosaltres diem material, que queda clar que no són llocs de treball nous, que figuraven 

a la relació de llocs de treballa anterior al 2012 i que és una situació que ens pertoca 

com a equip de govern solucionar. És un problema que tenim i és un problema que 

hem de resoldre. És la nostra obligació i és el nostre deure. Com la modificació d’una 

relació de llocs de treball ha de passar ha de passar per una negociació prèvia amb el 

comitè unitari, es convoca al comitè unitari i s’han fet 3 reunions que són, com saben, 

els representants dels treballadors. Entenem i així ho hem traslladat als representants 

dels treballadors i també els hi vam explicar l’altre dia en comissió informativa que es 

tracta d’una modificació d’un error material, però tot i que creiem que es podria 

solucionar d’una altra manera, posem sobre la taula la possibilitat de negociar 

aquesta modificació d’error material i posem sobre la taula peticions que teníem fetes 

per part del comitè amb anterioritat.  Una la policia demana que els torns de treball de 

cap de setmana siguin torns de 12 hores. Actualment, els torns de treball de caps de 

setmana són de 8 hores. Són de 8 hores perquè és el que diu el conveni. Fa uns mesos, 

els torns eren pactats internament amb el cos i això era una cosa que es feia des de 

feia anys, els torns eren de 12 hores. En algun moment, un representant de la policia 

membre del comitè unitari de treballadors, va plantejar que això no podia ser així , que 

això no seria ben fet i llavors que els torns de treball dels caps de setmana havien de 

passar a ser de 8 hores que és el que deia el conveni. El pacte que existia intern amb la 

policia era un pacte no escrit, però que s’estava respectant. Vist aquesta situació, vist 

que no està escrit, vist que no hi havia documentació que suportava aquest pacte 

anterior, l’Ajuntament el que fa en base a la petició del comitè unitari és fer que els 

torns de cap de setmana de la policia passin de 12 hores a 8 hores que és el que diu el 

conveni. Aquest canvi, després de pocs mesos d’estar en funcionament, es demostra 

pitjor del que era els torns de 12 hores, per tant, la policia, el mateix representant torna 

a demanar que els torns de cap de setmana, no siguin de 8 hores, com diu el conveni, 

sinó que passin a ser de 12 hores una altra vegada, que és com els teníem 3 mesos 

abans. Nosaltres ens quedem amb aquesta petició i entenem que si hem de fer aquest 

canvi, ho hem de fer correctament, s’ha de fer un expedient com Déu mana i hem de 

fer els acords que calgui amb els òrgans competents oportuns perquè això pugui tirar-

se endavant. Aquesta era una de les peticions que teníem sobre la taula. La proposta 

que posa l’Ajuntament com a negociació per aprovar aquesta relació de llocs de 

treball és que acceptaríem els torns de 12 hores amb unes condicions que es van 

posar, però els torns eren de 12 hores. Es va posar sobre la taula de la negociació 

aquest document. Segon document que posa l’Ajuntament sobre la taula per 

negociar, tenim l’obligació de negociar aquesta modificació de relació de lloc de 

treball. El Comité Unitari de Treballadors també havia manifestat amb anterioritat que 

volia, demanava que l’ajuntament complimentés d’alguna manera amb més recursos 

les baixes per malaltia dels treballadors en un del últims decrets del govern central, 

decrets del Rajoy, que diem, per entendre’ns,  de fa crec recordar de 23 anys, no 

recordo el número, però, no la data del decret, però això en tot cas, estic segur que el 

coneixen, es va dir que les baixes dels treballadors de l’administració tant laborals com 

funcionaris, passaven de complimentar-se amb el 100% des del primer dia o el tercer 

dia, no recordo exactament quan era a complimentar-se amb un 50% del primer al 

tercer dia, amb un 75%, estic dient crec que la informació correcta, eh? Si m’equivoco 

un dia, espero que  

em perdonin, però els dies no són els importants, sinó el que ve després, crec que era 

50% del primer al tercer dia, 75 % fins al vuitè dia i fins al vint-i-unè dia de baixa no es 

pagava al 100% de la baixa. El mateix decret donava la possibilitat que l’Ajuntament, 

per decisió pròpia, ampliés aquests percentatges a uns màxims que es podien aprovar 

sense cap tipus de negociació. L’Ajuntament va decidir ampliar, el mateix dia, els 

màxims que estaven permesos per la llei, des del primer dia, per tant, aquí l’Ajuntament 

va fer el que creia en aquell moment que s’havia de fer i com a respecte als 

treballadors i això es va fer en al primera reunió que vam tenir amb el Comitè i una 

vegada aquest decret del Sr. Rajoy va estar aprovat. Amb posterioritat, el Decret 
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també diu que amb l’acord d’ambdues parts, ajuntament i treballadors, es pot arribar 

a complementar, fins i tot, al 100 % en determinats supòsits, l’Ajuntament posa sobre la 

taula per negociar la modificació de la Relació de llocs de treball, un document de 

proposta per ampliar fins al 100% en determinats supòsits, es posa sobre la taula com a 

negociació per modificar aquesta relació de llocs de treball. No és un document que 

haguem treballat ni que ens haguem tret de la “chistera”, sinó que és un document 

que s’ha fet servir en d’altres ajuntaments, per tant, nosaltres hem anat a buscar què 

s’havia fet amb altres administracions locals, ho hem copiat i hem fet la proposta i es 

posa sobre la taula també el primer dia. Nosaltres posem això, oferim aquest 

possibilitat. A canvi, volem que el comitè unitari de treballadors no estigui en contra 

d’aquesta modificació de llocs de treball. Amb posterioritat a aquesta primera reunió, 

a la setmana següent, fem una segona reunió en la qual el comitè ens trasllada la 

decisió unànime d’una assemblea de treballadors i també una decisió aquesta 

vegada no unànime amb una reunió amb el cos de la policia dient que la policia no 

accepta la modificació dels torns de 12 hores amb els termes en què es planteja i que 

els treballadors de l’Ajuntament, de manera unànime, no accepten tampoc la 

modificació a canvi d’aquests 2 documents o d’aquestes aportacions que feia 

l’Ajuntament. Incorpora una petició nova que és que es treballadors volen una 

valoració de llocs de treball nova. Aquesta petició, dic nova perquè formava part de 

la reunió que havíem tingut la setmana anterior, que fins aquell moment, s’havia 

pactat i els propis treballadors, els propis representats sindicals s’havien decidit o 

demanar una nova valoració de llocs de treball. Així es va decidir fa 4 anys. Els 

treballadors de l’Ajuntament en boca dels seus representants, no volia una nova 

valoració de llocs de treball, això va ser el pacte al qual vam arribar ajuntament i 

treballadors fa 4 anys i el pacte s’ha respectat. En aquesta segona reunió, els 

treballadors posen sobre la taula aquesta possibilitat i la resposta de l’Ajuntament és 

positiva. Nosaltres diem que estem disposats a estudiar aquesta possibilitat. Els hi 

recordem que ells eren els mateixos que havien dit que no volien la valoració, però, tot 

i això, entenem que si ho demanen ara, estem disposats a acceptar-ho. Així quedem a 

la segona reunió, parlem d’altres coses, eh; però del que importa i del que va aquest 

tema. Fem una tercera reunió, en aquesta tercera reunió, l’Ajuntament diu: com no 

arribem a  una, perdó, m’he deixat que n arribem a cap pacte en la segona reunió ni 

a cap acord, eh? A la tercera reunió, vist que no hi ha la possibilitat d’acord, 

l’Ajuntament planteja el següent:  

 

Primer: la negociació de les 12 hores, la farem directament amb els integrants de la 

policia, per tant, traiem de la negociació general de l’Ajuntament aquest apartat i es 

pactarà i es negociarà directament amb la policia. Aquesta també és una petició de 

portar, de manera independent, els temes de recursos humans de la policia que 

havíem tingut amb anterioritat i que en d’altres ajuntaments es fa, és a  dir, el cos 

especial de la policia té una negociació directa amb l’equip de govern. Nosaltres, fins 

ara, no ho havíem fet i jo particularment, tampoc era molt partidari, però vist el vist, així 

es planteja i es trasllada als representants sindicals que el pacte amb la policia, sense 

treure’l de sobre la taula, continuem amb aquest compromís. Estem disposats a 

acceptar les 12 hores, es negociarà directament amb la policia i es trasllada en 

aquella tercera reunió que es posarà en coneixement del cap de la policia i es posarà 

en coneixement del regidor com així es fa. A la mateixa reunió diem que el document 

de “complementació” de les baixes laborals en la que hi havia un apartat que no 

agradava perquè es creia i així ens ho van comunicar i ho van traslladar els 

representants dels treballadors que anava contra conveni. Si va contra conveni, la 

proposta de l’Ajuntament és aquest punt en concret de l’acord que us proposem, sinó 

esteu d’acord, doncs el que diem és el traiem i anem a allò que diu el conveni, per 

tant, no fem cap referència a aquest apartat. En aquest tema en concret, anirem al 

conveni i aquesta és la proposta que es posa sobre la taula per complementar les 

baixes laborals, per tant, enteníem nosaltres que estàvem donant resposta a la petició 

primera de complementar les baixes laborals i després el neguit que havia suposat que 

hi hagués un paràgraf que no agradés. L’Ajuntament entra en raó i el que diu és 
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traiem aquest apartat i farem referència a allò que diu el conveni que està aprovat 

per tots i respecte a la petició dels treballadors que s’havien incorporat a la segona 

reunió de fer una nova valoració de llocs de treball, confirmem que estem disposats a 

tirar endavant una valoració de llocs de treball, a iniciar l’expedient, sabem que 

aquest expedient no és un tema que es solucioni de manera ràpida. L’última vegada 

que vam estar treballant vam estar més d’un any, per tant, s’ha de donar inici a un 

expedient. Estem disposats. Agafem el compromís. L’Ajuntament ara agafa el 

compromís d’exposar en un plenari la possibilitat que tots els grups es puguin 

pronunciar respecte a l’inici d’aquest expedient perquè sigui, tenint en compte que 

d’aquí a 3 mesos, hi ha un inici, hi ha un canvi de govern i, per tant, que on sigui una 

decisió unilateral, sinó que sigui pactada entre tots, posem sobre la taula, l’equip de 

govern traslladarà a la resta de grups municipals la possibilitat d’iniciar un expedient 

amb el compromís per part de tots els grups de que aquesta valoració tira endavant, 

per tant, és el màxim compromís, crec jo, al que podem arribar tots nosaltres els que 

estem ara, decidir que comencem alguna cosa i que els continuïn els grups municipals 

respectaran la decisió que hem pres, per tant, acceptem també la petició de 

valoració de llocs de treball per a tots els treballadors de l’Ajuntament. Quan demano 

quina és la resposta dels treballadors, els treballadors em diuen que ells tenen una 

ordre molt directa dels treballadors i que ells no poden dir que sí a aquestes propostes. 

L’Assemblea, de manera unànime, s’ha posicionat en contra d’això, per tant ells no 

poden negociar i respecte de la policia no comenten res. Vist que el posicionament és 

que per molt que oferim aparentment, el no el tenim al davant perquè ens diuen que 

no poden negociar, doncs el que proposem és ho hem intentat, hem posat sobre la 

taula aquesta possibilitat si no esteu en capacitats de negociar, doncs ho hem intentat 

i aquí ens quedem. Nosaltres diem que de totes maneres portarem a ple aquesta 

aprovació. Per què? Perquè és una obligació que tenim i és el que ens han recomanat 

que fem i aquí estem. Aquesta és la veritat. No són llocs de treball nous. Ja existien 

abans del 2012 i hem acceptat una nova valoració de llocs de treball i els treballadors 

han dit que no. Hem posat sobre la taula un document per complementar les baixes 

laborals i els treballadors no l’han acceptat tot i que han tret el punt que no agradava 

i el tema de la policia hem acceptat que el faríem, però que el tractaríem directament 

amb la policia. Aquesta és la realitat. Nosaltres, vist que amb els treballadors no hem 

arribat a l’acord, tot i que ho hem intentat, traslladem a la comissió informativa 

aquesta situació que és la que hem explicat ara, crec que no m’he deixat res i que 

tampoc vaig afegir res l’altre dia. A la comissió informativa vaig fer un comentari que 

faré també ara davant de tot el plenari i que farem davant de tot el públic que tenim 

aquí. Nosaltres respectarem el compromís, si això tira endavant, d’iniciar l’expedient 

d’una valoració de llocs de treball, això ho vaig proposar a la comissió informativa. No 

és una proposta nova, ja la coneixem. Respectarem el compromís d’iniciar l’expedient 

d’una nova valoració per tots els treballadors. Una nova valoració de llocs de treball 

en el moment, això s’inicia demà, ho estic dient perquè ens entenguem, eh? Això té la 

tramitació que tingui, no sé si és resolució, si és aprovació plenària o si és una 

aprovació de la junta de govern, però en tot cas, agafem el compromís i respectem 

aquets compromís, aprovar, iniciar: 

1- Nova valoració de llocs de treball en data ja, abans de que canviïn els equips de 

govern. 

2- Mantenim el document de complementació de les baixes laborals amb els últims 

termes que vaig proposar que era traient el paràgraf que no agradava. Això ho traiem 

i compromís també amb la policia de respectar els torns de 12 hores. SI això tira 

endavant, nosaltres com a equip de govern, respectaríem el compromís que havíem 

posat sobre la taula amb els treballadors. Gràcies, Sr. Manel Álvarez, algun comentari 

per part dels portaveus, Sr. Dani Martín, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds?  

 

Sr. Martín.- Sí, evidentemente, sí. Tan breve como en la comisión informativa. Nuestra 

petición en la comisión informativa fue que no creíamos oportuno que este punto 

viniera al orden del día. Creemos que no es el momento adecuado y propusimos que 

este punto se quedara encima de la mesa que siguiera negociando y que se tirara 
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adelante por parte del equipo de gobierno se dijo que no, por lo tanto, también 

manifestamos en la comisión informativa que es un tema sujeto a negociación entre 

equipo de gobierno, empresa y comité unitario de trabajadores y que nosotros, 

evidentemente, respetamos la posición del comité unitario de trabajadores y nuestro 

voto a este punto será no, siempre será no, si no hay una negociación seria con los 

trabajadores y estos trabajadores es muy raro, yo que soy afiliado de un sindicato des 

de los 18 años es muy raro que en una asamblea, de forma unánime, se posicione  en 

contra de algo. Es muy raro. Eso yo creo que a cualquier contrario en una 

negociación, le tendría que hacer pensar, qué está pasando cuando una unanimidad  

creo recordar que Manel comento algo de que había habido un voto en contra sólo o 

algo parecido. Igual estoy diciendo una burrada Manel, perdona. Yo creo que eso os 

tenía que hacer pensar a todos. No voy a pegar más rollo ni nada parecido. Nosotros 

somos el único grupo político que no ha hablado ni con el Comité unitario de 

trabajadores ni con nadie porque esa es,  la verdad por delante, es una opinión de 

Iniciativa como grupo político. Insisto votaremos no hoy y si volviera a pasar mañana, 

volveríamos a votar no en las mismas circunstancias. El resto de si hay que hacer una 

nueva valoración de puestos de trabajo. Hombre, evidentemente, hombre si la que 

tenemos es del año 2002, estamos en el año 2015, ya va tocando, eh? Gracias.  

 

Sr, Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra 

Republicana de Catalunya?  

 

Sr. Gil.- Sí, com bé ha dit el Dani. Nosaltres sí que ens vam reunir amb el Comitè  i vaig 

parlar amb ells. També m’havia reunit amb l’equip de govern, en la comissió 

informativa i havíem parlat també de la postura i després vam estar parlant també 

d’aquest tema. Provablement, del que estem parlant és d’esmenar un error. 

Provablement sigui això. El que passa és que esmenar aquest error, jo deia que fa un 

any ja ho vam parlar i fer una mica menys d’un any perquè ho vam parlar al juliol. Ja 

ens vam trobar amb aquest tema i vam demanar que es retirés aquest punt. A mi em 

semblava que jo ho havia dit i ja vaig fer la proposta que se’ns convoqués en un tema 

així i vist el que havia passat en l’anterior negociació, que se’ns convoqués als partits 

polítics i que poguéssim també, ja no us diré ni fer de mitjancers ni res, simplement que 

ho poguéssim negociar tothom, atès que és una situació tan delicada, han passat uns 

mesos, hi ha hagut 3 reunions. Les 3 reunions s’han explicat i no sé quant de temps ha 

passat d’aquestes reunions, però és igual, han passat uns mesos des que va passar 

aquesta situació en aquell moment, ja ens vam posar i vam dir que no estàvem 

d’acord, que si els treballadors deien que no estàvem d’acord. És a dir que si els 

treballadors deien que no, doncs nosaltres no ho acceptaríem. Tornem a estar uns 

mesos després i la posició no ha variat, ni per un cantó ni per l’altra, ni al nostre, si els 

treballadors diuen que no, doncs estem segurs que no hauria d’anar a portar-se a 

votació. Entenem també la recomanació que se’ns va explicar i que pot ser efectiva. 

L’altra part que nosaltres hem de pensar és si això no s’aprova, si no hem de tornar 

passar-ho en algun altre moment i tornar a fer l’oferiment que ja vam fer. No que si 

arribem a un acord se’ns convocarà, si s’agafa el compromís del fet de dir si nosaltres 

arribem a un acord, parlarem amb els partits polítics per començar a fer la tramitació 

del que suposa la valoració dels llocs de treball, que això encara que no es passi, 

perquè el resum final ha estat: si això s’aprova, farem aquestes 3 coses, perfecte. Jo 

igualment, diria que encara que no s’aprovi, s’ha de fer igualment. Encara que sigui 

una petició dels treballadors que es vulgui fer com a negociació en qualsevol altra 

moment, és igual, si les valoracions de llocs de treball no són correctes o es porten, 

doncs 13 anys, les hem de fer i si és una petició del comitè en nom dels treballadors ho 

hem de fer igualment i aquí, públicament, jo dic i entenc que tothom farà el mateix. 

Bé, no ho sé, parlo per nosaltres és si hi ha aquest compromís, nosaltres ja l’acceptem i 

que acceptarem el que sigui i tal com quedin les places, si després d’aquí 3 mesos o 

d’aquí 7 anys, ens toca votar perquè no sabem si d’aquí a 3 mesos hi serem, per tant, 

és la situació en la qual ens trobem en qualsevol moment, com a mínim, mentre 

estiguem els que avui en dia formem part d’Esquerra, si nosaltres agafem un 
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compromís el complim. A partir d’aquí, les negociacions amb al policia perquè és un 

tema, perfecte. Les negociacions amb el comitè han de seguir i el preocupant és el 

que ha dit en Dani, que arribem a una situació, on la gent se li està oferint unes coses 

que són positives per a ells i donin un missatge directe de no negocieu res. Aquí està el 

problema perquè si no hi hagués aquest missatge, el comitè, encara que ells poguessin 

estar d’acord o no, haguessin tornat a agafar aquest informació que se’ls hi estava 

donant i haguessin tornat a fer na altra assemblea i ..., però si el que els hi hem dit als 

treballadors és no negocieu, aquí hi ha alguna cosa que se’ns escapa, per tant, com 

torna a ser tan gran, nosaltres demanem que no es passi, entenem que igualment es 

passarà perquè se’ns va dir que sí, doncs ens tornem a posar amb el fet de dir que 

nosaltres hi siguem o sigui qui sigui en aquestes negociacions no ha de perquè canviar 

res perquè això no té perquè voler dir que si això no ho fem tots els partits canviarà 

qualsevol cosa, però bé, és igual, ho tornem a dir. Si ho volen, l’oferiment està fet. Si 

s’arriba a un acord amb x temps i es pot tornar a passar i es poden aprovar, perfecte. 

Si no, haurem de seguir-ne parlant o poder arribar al fons de la qüestió  del que està 

passant perquè això no s’accepti de cap de les maneres. Simplement és això. Moltes 

gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. César Alcalá, en nom del PP? 

 

Sr. Alcalá.- Bona nit. Aviam, recollint una mica el que s’ha dit fins ara, si a l’any 2011, 

aquestes 2 places estaven dins de tota la valoració de llocs de treball i de tot això i 

s’ha canviat o es va canviar i va haver-hi un error i va sortir i ara, com ha recordat el Sr. 

D’Esquerra Republicana el mes de juny, es va votar i va sortir que no. Ara tornem-hi una 

altra vegada, el comitè d’empresa, els treballadors, en aquest cas, s’han reunit i 

malgrat tot el que se’ls hi ha dit i se’ls hi ha ofert s’han negat, crec que hi ha d’haver 

algun problema. No sé si el problema és la relació de llocs de treball o en aquest cas, 

el problema està amb algun d’aquests llocs de treball o amb alguna d’aquestes 

persones que ha d’ocupar el lloc de treball. Nosaltres o jo en aquest cas, perquè en 

aquest cas sóc jo, haig d’estar al costat de l’equip de govern, el que passa és que un, 

personalment, té bastants dubtes sobre tot el cas aquest. Per això que el nostre vot o el 

meu vot en aquest cas al costat de l’equip de govern. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. César Alcalá. El Sr. Jordi Fortí vol fer una intervenció 

particular. 

 

Sr. Fortí.- Sí, moltes gràcies, Sr. Alcalde. Bé, jo tan sols volia explicar el perquè 

curiosament el dia de la meva renúncia també el vot serà la primera vegada que no 

sigui el mateix de la resta de l’equip de govern. Crec que la majoria sabem 

perfectament què és el que s’està passant a votació avui aquí. Fins que això no 

s’entomi seriosament d’una forma que tots siguem capaços de tenir oberts braços i 

peus i tot el que faci falta i el millor dels nostres somriures tot i les diferències que 

puguem tenir, doncs serà complicat, per no dir impossible que això tiri endavant. 

Desgraciadament, això és així. Jo entenc i respecto perfectament el que diuen els 

meus companys i el que defensa i porta el ple l’equip de govern, ho entenc 

perfectament i ho respecto i les paraules que diu el regidor d’Hisenda de problema 

que tenim i que s’ha de resoldre i que és una obligació i és un deure. Totalment 

d’acord, però malauradament, no crec que sigui el moment adient. Crec que un 

tema com aquest tan sumament escabrós per dir-ho d’alguna manera, te el seu 

moment en un inici de legislatura i no en una finalització, tot i que puguem parlar 

d’error em sembla que has dit error material o error humà, diguem-li el que vulguem, 

sapiguem el que creiem i tot plegat, però a l’estar tan sumament amb dos vèrtex tan 

separats, potser ens fa perdre a tots plegats la perspectiva del que realment s’està 

portant a terme aquí i això és el que no es permet o no tirarà endavant aquest vot per 

aquesta casuística i perquè no estem aprovant això, sinó que estem aprovant lo de, 

aleshores a partir d’aquí mentre no es tingui clar això, jo sóc el primer que crec que el 

meu últim dia aquí no faré un pas que el meu cap no cregui que no és convenient, jo 

emplaço que els que estigueu en el nou equip de govern que es formalitzi arran de les 

eleccions municipals, del que votin els veïns del municipi siguin els que portin això 
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endavant. No crec que ara sigui el moment adient i em sap molt greu. Ho torno a 

repetir que l'últim dia sigui, l’últim dia que per primera vegada en 8 anys, el meu vot no 

és el mateix que a la resta de companys. Sap greu, però haig de ser conscient de tot 

plegat. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Jordi Fortí, Sr. Carles Fernández, en nom del PSC? 

 

Sr. Fernández.- Sí, a veure, diverses apreciacions. Una m’ha sobtat molt que dels 25 

minuts que ha dedicat el representant del govern a presentar-nos aquest punt, més de 

la meitat ens ha explicat la negociació amb els treballadors. Hi ha hagut un moment 

que pensava si és que estàvem intentant distreure i no he entès massa bé a què venia 

a això, però bé, en tot cas, em preocupa molt una cosa, potser ens repetirem, però no 

està de més dir-la, algú del govern ha intentat analitzar a fons perquè els treballadors 

es neguen en aquest punt. Algú ho ha fet? No tinc la impressió que s’hagi fet. En 

l’explicació que ha fet el representant del govern, el Sr. Álvarez, no he captat que 

ningú s’hagi preguntat perquè passa això. Llavors, em preocupa perquè si no trobem 

la causa, estem aplicant uns intens “d’emplastes” que no tenen a veure amb la causa 

i que el que provoquen és que no es curi i que segueixi el problema. Em preocupa 

també que per convèncer als treballadors d’aquest punt fem concessions  que si no, 

no estaríem disposats a fer. Hòstia, què passa en aquest punt? Què hi ha darrera 

d’aquest punt? El Sr. César Alcalá ha dit una cosa que jo pensava dir, per tant, se 

m’ha avançat, però bé, algú s’ha plantejat, pot ser el lloc de treball, poden ser les 

persones, jo no ho sé, però algú s’ha plantejat això? Sembla que no. Sembla que tot el 

que ens hem platejat és concedir els torns de 12 hores, complementar la RLT i fer la 

valoració de llocs de treball, coses que formen part d’una negociació normal, però 

que no han de ser la torna perquè passi una cosa d’aquestes perquè sinó el que estem 

donant a entendre és que aquí alguna cosa no està, bé si entendríem en tot això, 

alguna cosa no és prou clara, per tant, després, em preocupa, és la segona vegada, 

perquè això ha passat 2 vegades i és normal que sigui la segona vegada, eh? Vull dir 

no és cap, però clar és la segona vegada que tractem aquest punt i que els Sr. Álvarez 

insinua que això ve provocat per diguem-ne un error material. L’altra vegada va ser 

una cosa més, fa un any va ser. Va apuntar una mica més, però no sé, no acabo 

d’entendre aquest diguem-ne error material. Això està passant amb 2 places cobertes 

per 2 persones en aquesta legislatura, que nosaltres hem qüestionat. Vam qüestionar, 

en els 2 casos la forma de fer-se. Nosaltres ho vam qüestionar i justament, passa amb 

aquests 2 casos. 2 persones que ocupen funcions directives de l’Ajuntament, és a dir, 

alguna cosa, ho he comentat abans en el ple, alguna cosa no està funcionant entre la 

funció directiva i la funció tècnica i el que comentava abans, això és la plasmació, per 

tant, a més, feia dies que circulava un rumor que m’havia arribat per diferents àmbits i 

avui he trucat per contrastar-ho i m’ho han contestat amb l’autorització del Sr. 

Alcalde, per tant, també ho explico..., no, no, a mi em va arribar com un rumor i jo el 

que faig amb els rumors és contrastar-los , d’acord? Per tant, em va arribar un rumor i 

avui he trucat a l’Ajuntament i m’han confirmat això, que una de les 2 persones ha 

posat un contenciós administratiu a l’Ajuntament. Una persona, no entraré a fer més 

valoracions perquè jo crec que diu bastant de com funciona tot això, per tant, davant 

d’aquesta situació, tenim un contenciós, veiem con el contenciós es resol i a partir 

d’aquí, no generem, per una banda intentem resoldre la disfunció que hi ha entre la 

direcció i els treballadors i 2 que aquestes negociacions que s’han produït. Si 

l’Ajuntament pot cedir-les, les pot cedir independentment que s’aprovin aquest punt. 

Si pensem que són coses positives pels treballadors i tenim possibilitat de fer-ho, es pot 

fer i ho pot fer el govern actual independentment que s’aprovi o no s’aprovi aquest 

punt, però no posar com a condicions per un seguit de qüestions que els treballadors 

defensen o no defensen el fet de colar una cosa que no té  res a veure. És a dir, jo 

entendria aquestes millores i que com a contrapartida se’ls hi demanés, a més o més 

compromís o algunes altres qüestions que tinguessin a veure amb la seva feina i amb el 

seu treball, no amb la solució d’un error material sobre 2 persones de funció directiva. 

Això és el que no em quadre de cap de les maneres.  
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Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. Manel Álvarez?.  

 

Breument, coneixíem el posicionament del nostre company Jordi, per tant, t’agraeixo 

el to també i ja ens ho havies comentat. Ja t’havíem comentat també nosaltres que 

havíem de portar aquest punt perquè això és el que ens han dit que hem de fer i 

farem cas, eh? A veure, diu els Sr. Fernández que he dedicat 25, la veritat és que no 

era conscient que havia estat 25 minuts parlant i que he dedicat molta estona del meu 

temps a explicar la negociació amb els treballadors. A veure, si el comitè de 

treballadors, per tant, els treballadors no estiguessin en contra d’això, provablement, 

els grups municipals que ara es posicionen en contra, no es posicionin en contra, per 

tant, jo explico el que crec que haig d’explicar perquè vull ser transparent, eh? Crec 

que no em deixo res i que s’ha de dir tot i és la veritat és el que ha passat i, per tant, ho 

poso sobre la taula. Per què passa això que és una pregunta que, bé, això passa 

perquè fa 2 anys es va modificar un expedient i allà on havia de posar una cosa, posa 

una altra i això s’ha d’arreglar i passa per això i no passa per res més. Tenim l’obligació 

d’arreglar aquest problema i en tot cas, ja arreglarem la resta de problemes. Ha dit 

una cosa que no és veritat i és una cosa molt important que no és veritat i aquestes 

coses quan un insinua el que està insinuant, s’ho hauria de mirar millor. Ha dit que, li 

faré una puntualització perquè en algun moment ha estat molt “puntillòs” en algun 

comentari que jo he fet anteriorment, eh? Diu que aquestes 2 places s’han cobert en 

questa legislatura, la “puntilla” és que no és legislatura, és mandat, aquesta és la 

“puntilla”, li tenia guardada de fa molt temps. 

 

Sr. Fernández.- Ets molt infantil, molt infantil . 

 

Sr. Álvarez.- Aprofito l’ocasió perquè en una ocasió vas fer una cosa semblant amb mi i 

la tenia guardada, per tant, amb aquest mandat i no legislatura que nosaltres no fem 

lleis. Nosaltres no hem convocat aquestes 2 places. Això no és veritat... i no sé què li fa 

tanta gràcia perquè s’ho ha mirat això o s’ho suposa. HI ha una d’aquestes places que 

és del mandat anterior. 

 

Sr. Fernández.- Està content, Sr. Álvarez?  

 

Sr. Álvarez.- No, no estic content. 

 

Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández no faci un diàleg 

 

Sr. Álvarez.-  Miri, que hi ha un problema que també ho ha comentat el company del 

P.P és clar i evident ja he dit el que és, els problemes s’han de solucionar entomant-los i 

primer s’ha de fer un pas i després un segon pas i ja ho he explicat, no, és una esmena 

d’un error, no és res més. L’Error, bé, doncs que cadascú pensi perquè s’ha produït, 

evidentment, en el fons de tot això, hi ha alguna cosa que s’haurà de solucionar en 

algun moment. De fet, que algun treballador o que els treballadors, tots no acceptin el 

que s’ha posat sobre la taula tampoc ho acabo d’entendre massa, la veritat perquè 

l’oferta era molt bona, però en tot cas, ells sabran el que han fet. Tots sabem el que 

fem. Miri, una nova valoració de lloc de treball s’ha de fer amb un document previ 

que és una relació de llocs  de treball. Una relació de llocs  de treball s’ha de fer amb 

un document previ que és volem que ens valoris aquesta relació de llocs de treball i la 

relació de llocs de treball actual no és la que ha de ser, per tant, nosaltres no 

demanarem una valoració de llocs de treball i això també ho saben els companys del 

comitè perquè els hi vaig traslladar, no farem una petició d’una nova valoració de 

llocs de treball en base a una relació de llocs de treball que no és la correcta perquè 

no és correcta perquè s’ha de corregir primer l’error i després ho fem i aquest és la 

proposta, és a dir, aprovem i després demanem la valoració  i jo crec que res més, 

tampoc cal entrar en gaire polèmica més. Sospitar que hi ha coses, tot això forma part 
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de la política per desgràcia i que algú digui aquí o s’insinuïn aquestes coses. Estem 

acostumats per altra banda, per tant, tampoc ve d’aquí.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Un segon torn de portaveus, Sr. Dani Martín? 

No? Sr. Albert Gil? Tampoc. Sr. César Alcalá? Sr. Jordi Fortí? Sr. Carles Fernández?  

 

Sr. Fernández.- Una coseta molt curta. El nostre vot no està condicionat per la negativa 

del comitè. El nostre vot està condicionat pel desacord com vostès estan gestionant 

les polítiques de personal al llarg d’aquest temps, per tant, aquest és el motiu de la 

nostra negativa. Que han portat després de 8 anys, a la situació en què avui ens 

trobem. Jo crec que no hi ha res pitjor per a una organització que portar-la com s’està 

portant, amb un divorci absolut entre la part directiva i la part dels treballadors i 

aquesta és la seva responsabilitat, per tant, cal assumir cadascú la seva part miri Sr. 

Álvarez, si tota la seva satisfacció d’avui és haver, és a dir, especificar-me que no és 

legislatura, sinó que és mandat i que una de les dues places es va convocar, no en 

aquest mandat, sinó en l’anterior, molt bé, doncs sigui feliç, Sr. Álvarez, però no entrant 

al fons de les coses i aquí podem estar per fer una mica de broma de quant en quant i 

és agradable, i fins i tot pot ser divertit, però estem per afrontar un problema molt seriós 

i el problema seriós que surt d’aquesta reunió és que vostès tenen una relació 

absolutament deslligada en aquesta organització. Pregunti’s vostè  perquè uns 

treballadors són capaços de no acceptar aquestes coses a canvi de resoldre el 

problema per a dues senyores. Pregunti-s’ho vostè i en tot cas aquest és el tema que 

debatem avui. Vostè ara, Sr. Ros, com sempre, ja m’està fent la mirada per veure per 

on m’intentarà crucificar-me o així, però no passa res perquè al final, sortirem 

d’aquesta. El que és greu sap què és? Que sortirem d’aquesta reunió en la qual vostè 

ara dirà que nosaltres som els culpables, tal com dic sempre, de la mort dels 

dinosaures, per remetre’ns una mica enrere, però sortirem sense haver resolt el 

problema que hi ha no és el d’aquestes 2 places, Sr. Álvarez. Per vostè és el d’aquestes 

2 places. El problema que hi ha real, és que tenen un problema de direcció d’equips 

humans en aquesta organització i aquesta organització perquè funcioni bé necessita 

una bona direcció d’equip d’humans i vostès no han estat capaços de tirar-la 

endavant i això és el que passa. Aquest és el problema real d’aquí.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. No m’estendré gaire jo. Si que hi ha 2 temes. 

Un que és el tema de personal, realment és preocupant que el personal no accepti 

unes millores que se’ls proposa. Això ja va passar una altra vegada i realment és 

sorprenent perquè quan no s’accepten aquestes millores, et quedes sense estratègies, 

però el problema real que tenim aquí, el tema que estem tractant és la simple 

aprovació d’una relació de llocs de treball. Això és un document que no cal aprovar 

cada any, si no hi ha modificacions, no cal aprovar i que en la transició de l’any 2011 

al 2012 no calia aprovar i en canvi, es va voler portar a aprovació i ningú va parar 

atenció en aquesta errada material. Bé, doncs aquesta errada material, deixa a 

l’Ajuntament sense un instrument correcte i davant la interposició d’un contenciós com 

molt bé ha dit el Sr. Carles Fernández, el que li toca en aquest equip de govern per 

responsabilitat és donar la màxima seguretat jurídica a aquest cas, a l’Ajuntament i la 

màxima seguretat jurídica assessorats per Diputació, pels departaments que assessoren 

en matèria de recursos humans de Diputació. Ens han dit això ho hem de portar a ple. 

No vol dir que ho aprovem. De fet, sabíem que no ho aprovaríem, però a diferència de 

l’any passat, aquesta vegada no ho podem retirar, per tant, aquí que cadascú corri 

amb la seva responsabilitat. La nostra responsabilitat és portar-ho a ple, quan a mi un 

jutge em pregunti Sr. Alcalde què va fer? Ho vaig portar a ple. No he tingut majoria. No 

ho he pogut aprovar, però jo he fet tot el possible. A partir d’aquí, el jutge decidirà en 

aquest contenciós, però molt em temo que amb la nova aprovació, es generarà 

l’efecte contrari o es pot generar l’efecte contrari del que alguns estan buscant i això 

és més preocupant. Nosaltres hem arribat fins on havíem d’arribar en aquesta 

responsabilitat, sabíem que avui això no s’aprovaria suportem el desgast que pugui 

significar això. Ho havíem posat en una mesa de negociació com a  balança mínima, 
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perquè realment és un document tècnic i un document del qual ha de disposar 

l’Ajuntament no ha de ser ni objecte de negociació, simplement era una manera de 

trobar relacions entre el que creiem positivament que els mereixen els treballadors 

d’aquesta casa, el tema de les 12 hores dels torns policials en cap de setmana, el 

tema de les compensacions de les baixes i el tema de tornar a fer una valoració que 

això ja n’hem parlat moltes vegades i això realment no és comparable amb el que 

estem parlant. Nosaltres ja estem parlant. Nosaltres  tenim obligació per responsabilitat 

de donar-li seguretat jurídica en aquesta casa, en aquest ajuntament i és el que fem 

avui.  

 

Passem a votació 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, es desestima, per 7 vots a favor, manifestades pels 

regidors dels grups municipals del PP i de CIU amb 1 abstenció del regidor de CIU, el Sr. 

Jordi Fortí i 9 vots en contra, manifestats pels grups municipals del PSC, d’ICV-EUIA i 

d’ERC, el dictamen que literalment, diu:  

 

“Atès que de conformitat amb la Provisió d’Alcaldia de data 29 de gener de 

2015, s’ha emès informe jurídic per part de l’assessor en Recursos Humans de 

l’Ajuntament, de data 12 de febrer de 2015, referent a la modificació de la 

vigent Relació de Llocs de Treball, aprovada pel Ple municipal en sessió de 25 

de juliol de 2013, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

de 8 d’agost de 2013. 

 

Atès que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació amb els 

representants dels funcionaris i del personal laboral de l’Ajuntament. 

 

Vist l’informe favorable de l’interventor municipal, de 16 de febrer de 2015. 

 

Vist que la modificació de la Relació de Llocs de Treball no suposa alteració de 

la plantilla de personal. 

 

Vistos els articles 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 

el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals; l’article  52.2.j) del Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, 

de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un Text Únic dels Preceptes de 

Determinats Textos Legals Vigents a Catalunya en Matèria de Funció Pública; 

els articles 31 i següents i 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic; la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l'Administració Local; l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; els articles 126.4, 127 i 129.3.a) 

del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim Local, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; i l’article 15 de la Llei 

30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. 

 

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 

estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 

convenient, l'adopció dels següents acords: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació singular i excepcional de la vigent 

Relació de Llocs de Treball, a l’empara dels informes incorporats a l’expedient i 

la valoració de llocs de treball amb el corresponent estudi retributiu i criteris 

d’aplicació aprovats pel Ple de la Corporació en sessió de 13 de desembre de 

2002, en els següents termes: 
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3. Substituir la denominació actual del lloc de treball de “Tècnic/a de 

serveis personals” per la denominació de “Cap de l’Àrea de Serveis i 

Atenció a les persones”. 

 

4. Modificar  el següent lloc de treball: 

 

On actualment consta: 

Denominació: Tècnic/a administració general. 

Classe: Funcionari. Escala: Administració General 

Jornada completa 

Nivell A1. Complement de Destí: 28 

Complement específic 01: 9.370,48 euros 

Complement específic 02: 0,00 euros 

 

Passa a constar: 

Denominació: Cap de l’Àrea de Serveis Generals. 

Classe: Funcionari. Escala: Administració General 

Jornada completa 

Nivell A1. Complement de Destí: 28 

Complement específic 01: 14.672,98 euros 

Complement específic 02: 6.307,94 euros 

 

SEGON. Exposar al públic l’esmentada modificació, durant el termini de quinze 

dies a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant els quals els interessats 

podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació es 

considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’han 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes 

per a resoldre-les. 

 

TERCER. Una vegada aprovada definitivament, la modificació de la Relació de 

Llocs de Treball es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’enviaran 

còpies a l’Administració General de l’Estat i al Departament de Governació i 

Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en el termini de trenta 

dies. 

 

QUART.- Notificar aquest Acord als representants del personal de la 

Corporació.” 

 

 

A.3 Valoració i proposta de nomenament de jutge de pau substitut del jutjat de pau de 

la Roca del Vallès. 

 
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de la valoració que 

tracta de la valoració i proposta del nomenament de jutge de pau substitut del jutjat 

de pau de la Roca del Vallès. El comento jo mateix aquest punt i és que davant de la 

convocatòria per a l’elecció de jutge de pau substitut i atès que només s’ha presentat 

una persona que és la Sra. Marta Saladrigas Álvarez, doncs s’acorda:  

 

“PRIMER.- Valorar la sol·licitud i currículum de la persona que s’ha presentat a la 

convocatòria per a ser nomenada Jutgessa de Pau substituta del Jutjat de Pau 

de la Roca del Vallès, als efectes de dictaminar la proposta que ha de passar a 

votació del Ple de la Corporació.  

 

SEGON.- Una vegada valorada la candidatura presentada, i de considerar-se 

la mateixa idònia pel càrrec de Jutgessa de Pau substituta de la Roca del 
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Vallès, adoptar la següent proposta d’acord plenari que dirà en la seva part 

dispositiva:  

 

PRIMER.- ELEGIR a la Sra. Marta Saladrigas Álvarez com a Jutgessa 

de Pau substituta del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès, per un 

període de quatre (4) anys.  

 

SEGON.- CERTIFICAR que la candidata elegida no incorre en els 

motius d’incapacitació per càrrec previstos en l’article 303 de la 

LOPJ.  

 

TERCER.- ADJUNTAR certificat acreditatiu del quòrum del present 

acord, així com el currículum vitae i DNI de l’elegida i fotocòpia del 

BOPB on ha estat anunciada la vacant. 

  

QUART.- COMUNICAR el present acord al jutjat degà de Granollers i 

a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

perquè aquesta última procedeixi al nomenament de la persona 

escollida.  

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats, així com al 

Jutjat de Pau de la Roca del Vallès. “ 

 

Passem a votació 

 

 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment, 

diu: 

 

“Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia de 21 de novembre de 2014, es va  

acordar anunciar la convocatòria pública per a l’elecció de Jutge de Pau 

substitut del Jutjat de Pau del municipi de la Roca del Vallès. 

 

Vist que la dita convocatòria ha estat anunciada mitjançant publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de dates 17 de desembre de 2014 i 

20 de gener de 2015. 

 

Vist que aquesta convocatòria també ha estat anunciada en el Jutjat Degà de 

Granollers, en el Jutjat de Pau de la Roca del Vallès i en el taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament.  

 

Vist que durant el termini concedit de 15 dies a comptar des de la publicació 

de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província no s’ha presentat cap 

sol·licitud. 

 

Vist que el 9 de febrer de 2015, i amb NRGE 862 , la Sra. Marta Saladrigas 

Álvarez presenta la seva sol·licitud per a obtenir la plaça de Jutgessa de Pau 

substituta del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès.  

 

Vist que l’article 101 de la LOPJ estableix que els jutges de Pau i els seus 

substituts seran nomenats per un període de quatre anys per la Sala de Govern 

del Tribunal Superior de Justícia corresponent, i que el nomenament recaurà en 

les persones escollides pel respectiu ajuntament. 

 

Atès que els jutges de pau i els seus substituts han de ser escollits pel ple de 

l’ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, 
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entre les persones que, reunint les condicions legals així ho sol·licitin, i en el cas 

que no hi haguessin el ple els escolliria lliurement.  

 

Vist que l’article 102 de la LOPJ preveu que podran ser nomenats jutges de pau, 

tant titular com substitut, els qui, no essent llicenciats en dret, reuneixin els 

requisits establerts a la llei per a l’ingrés en la carrera judicial, i no estiguin 

inclosos en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes pel 

desenvolupament de les funcions judicials, llevat de l’exercici de les activitats 

professionals o mercantils. 

 

Vist que l’única aspirant que s’ha presentat reuneix els requisits per a poder ser 

escollida Jutgessa de Pau substituta i per aquest motiu es considera adient 

presentar la seva proposta perquè sigui discutida en el marc de la comissió 

informativa i aquesta dictamini sobre la seva elecció a escollir pel Ple de la 

Corporació.  

 

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 

estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 

convenient, l'adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Valorar la sol·licitud i currículum de la persona que s’ha presentat a la 

convocatòria per a ser nomenada Jutgessa de Pau substituta del Jutjat de Pau 

de la Roca del Vallès, als efectes de dictaminar la proposta que ha de passar a 

votació del Ple de la Corporació.  

 

SEGON.- Una vegada valorada la candidatura presentada, i de considerar-se 

la mateixa idònia pel càrrec de Jutgessa de Pau substituta de la Roca del 

Vallès, adoptar la següent proposta d’acord plenari que dirà en la seva part 

dispositiva:  

 

PRIMER.- ELEGIR a la Sra. Marta Saladrigas Álvarez com a Jutgessa 

de Pau substituta del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès, per un 

període de quatre (4) anys.  

 

SEGON.- CERTIFICAR que la candidata elegida no incorre en els 

motius d’incapacitació per càrrec previstos en l’article 303 de la 

LOPJ.  

 

TERCER.- ADJUNTAR certificat acreditatiu del quòrum del present 

acord, així com el currículum vitae i DNI de l’elegida i fotocòpia del 

BOPB on ha estat anunciada la vacant. 

  

QUART.- COMUNICAR el present acord al jutjat degà de Granollers i 

a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

perquè aquesta última procedeixi al nomenament de la persona 

escollida.  

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats, així com al 

Jutjat de Pau de la Roca del Vallès. “ 

 

A.4 Adjudicació del contracte dels serveis de millora, manteniment i conservació de 

l’enllumenat públic exterior del municipi de la Roca del Vallès. 

 

Sr. Alcalde.- Passem al punt quart de l’ordre del dia que és l’adjudicació del contracte 

dels serveis de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del 

municipi de la Roca del Vallès. Té la paraula el regidor d’Espai Urbà, el Sr. Josep Ma 

Mateo.  
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Sr. Mateo.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, anirem directament al tema, al més ràpid possible 

perquè si avui haguéssim agafat l’AVE per anar a Madrid, hauríem arribat i hauríem 

sopat provablement, per tant, vull dir val més que anem al més ràpid. Bé, almenys és 

un tema que ja coneixeu i ja sabeu. Avui arribem a poder adjudicar aquest contracte 

d’enllumenat viària que ha costat un temps important, ha estat un tema molt complex 

perquè sabeu que es van presentar 3 empreses en aquest concurs i el que mai sol 

passar o és molt difícil que passi, doncs mira, a nosaltres, ens ha passat de tot i resulta 

que les 3 empreses que concursaven van empatar la mateixa puntuació les 3 

empreses per adjudicar-se aquest contracte. Bé, a més a més, què passa això obliga a 

obrir un nou procés i és anar al punt del plec de la clàusules de condicions 

administratius que hi ha per aquest concurs, on hi ha un punt, hi ha diversos punts i es el 

primer que pot donar lloc al desempat. En aquest cas, el primer punt era que de les 3 

empreses que estaven empatades per poder adjudicar el contracte seria a favor de 

les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el moment 

d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla, un número de 

treballadors amb discapacitat superior al 2% en funció de percentatge del total de 

treballadors. Vull dir aquest era un punt per veure si per aquesta via es podia 

desempatar. Les 3 empreses que concursaven, que van concursar són Societat 

Española de Construcciones Eléctricas, SA, que és SECE, l’actual empresa que porta el 

manteniment d’il·luminació del municipi, Elecnor i Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, SA. Bé se’ls va demanar a les empreses que presentessin la documentació 

acreditativa dels treballadors discapacitats que tenien i l’empresa que va acreditar 

que tenia aquest percentatge que superava, les altres 2 no arribaven al 2%. Aquest 2% 

va ser Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA, per tant, doncs acollint-nos a 

aquest clausulat, avui proposem al ple, per recomanació dels serveis jurídics i tècnics 

de l’Ajuntament, doncs que s’adjudiqui aquest contracte a aquesta empresa i 

concretament el que posem a aprovació és els següents acords:  

 

“Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar  el contracte dels serveis de 

millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi 

de la Roca del Vallès a  SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA per 

un import anual de 209.342,29 euros anuals, IVA no inclòs, i quinze anys més sis 

mesos de durada, el qual s’executarà d’acord amb el contingut del contracte, 

dels plecs de clàusules administratives generals i particulars, i de prescripcions 

tècniques particulars d’aplicació, i segons l’oferta presentada per l’adjudicatari 

en tant no contradigui els expressats plecs. 

 

L’oferta presentada ofereix com a millores –criteris de selecció del contractista, 

segons la clàusula 31 del plec de clàusules administratives particulars: 

 

 la realització d’una part de la Fase II de la P4, per import de 348.649,13 

euros. 

 la baixa lineal del 10% sobre els preus unitaris presentats per als treballs 

compelmentaris P6’. 

 

Segon.- Disposar  la despesa de caràcter plurianual per l’import total màxim del 

contracte, a càrrec de les partides pressupostàries 06 165 2100 “Manteniment 

Servei enllumenat  públic” i 06 165 63301 “Inversions en obres de millora i 

renovació d’instal·lacions” del pressupost municipal vigent, subordinada al 

crèdit que es consigni en els pressupostos per a les anualitats 2016 i següents. 

 

L’adjudicació per a les anualitats 2016 i següents quedarà sotmesa a la 

condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al 

finançament de les obligacions derivades del contracte. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i requerir-la per a la 

formalització del contracte en el termini de 15 dies hàbils posteriors a la 

recepció de la notificació.  

 

Quart.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors, a la Intervenció  

municipal i a l’àrea corresponent. 

 

Cinquè.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant d’aquest 

Ajuntament, als efectes previstos en els articles 151 i 153 del TRLCSP, i publicar la 

formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant i en 

els diaris oficials corresponents, de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP. 

 

Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes 

del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del 

TRLCSP. 

 

Setè.- Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura 

del contracte i dels documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.” 

 

En fi, que si s’aprova això si s’aprova això el que és important és que haurem arribat al 

final d’aquest procés que ha estat molt llarg, molt laboriós, molt complicat. Bé, 

començarà la part pràctica i que podran veure els ciutadans i és que l’empresa  

adjudicatària començarà a treballar per canviar tota la il·luminació pública del nostre 

municipi que això sí que serà un tema importantíssim per aquest mandat o legislatura. 

Mandat no suposo? Doncs mandat. Gràcies.  

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Josep Ma Mateo. Algun comentari? Per part 

d’Esquerra?  

 

Bé, jo sí que volia fer algun comentari. Bé, si em permeteu aquesta és la inversió més 

gran del mandat. Aquesta és la inversió més gran del mandat. És una inversió 

d’1.500.000 €. Una inversió finançada amb l’estalvi que genera amb l’enllumenat 

públic, amb l’estalvi que es genera amb el canvi de la llum convencional a led i, per 

tant, estem davant d’un tema que no és menor, un tema que els ciutadans ho 

notaran. Ha estat una llàstima que aquest contracte no es pogués haver adjudicat el 

mes d’octubre, hem hagut de ser molt curosos, hem hagut de ser molt garantistes 

davant d’una licitació d’un import tan alt i davant de les 3 empreses que s’han 

presentat Elecnor, Rubatec i SECE, 3 empreses conegudes del sector de la il·luminació 

pública i que totes 3 tenien ganes d’adjudicar-se. La bona notícia és que si recordeu 

no hi havia tots els llums en el ple, sinó que una part d’aquests llums, sinó recordo 

malament, uns 400,  es posaven com a millores i la bona notícia és que han ofert el 

màxim les 3 empreses, per tant, totes han anat al màxim. Llavors, hem hagut de ser 

molt curosos amb aquest desempat i hem hagut d’anar als plecs de contractació 

superiors i ha sortit aquest tema dels treballadors amb discapacitats. La sort que hem 

tingut, perquè aquí també hi havia discrepàncies, és que aquí també hi havia 2 criteris, 

un el 2% en plantilla i un altre és que podria haver-hi treballadors amb mesures 

alternatives o subcontractes perquè aquest sector per treballar amb elements de risc 

està autoritzat per la Direcció General d’Indústria i Energia a tenir aquest tipus de 

treballadors i la suma podria ser dels 2, per la màxima seguretat jurídica d’aquesta 

casa, hem tingut la sort que en aquest cas, coincidien els 2 en la mateixa empresa. Els 

2 criteris coincidien en la mateixa empresa i analitzant-ho d’una manera i d’un altra 

sempre l’empresa Rubatec havia quedat per endavant, per tant, a partir d’aquest 

plenari, si s’aprova, la proposta de la mesa de contractació, proposem que l’empresa 

Rubatec sigui l’adjudicatària del Servei i això significa un canvi després de més de 15 

anys, en què treballava amb nosaltres l’empresa SECE i que estàvem acostumats a un 

servei de 24 hores que ha de ser, com a mínim, de la mateixa qualitat, evidentment, 

vetllarem perquè així sigui, estarem a sobre. Una empresa que entra nova, 
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evidentment, voldrà demostrar que té capacitat per actuar i jo he aprofitat per reunir-

me  amb el gerent de SECE, crec que era la meva obligació com  alcalde i agrair-li 

aquests 15 anys de serveis prestats a l’Ajuntament de la Roca. No ha pogut ser. Han 

ofert el màxim, però les circumstàncies de desempat, doncs ha donat peu a que 

aquesta empresa no continuï treballant amb nosaltres i, per tant, proposem aquesta 

adjudicació a l’empresa Rubatec.  

 

Passem a votació 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment, 

diu: 

 

“El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada en data 27 de març de 2014, va 

aprovar l’expedient de contractació dels serveis de millora, manteniment i 

conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de la Roca del Vallès, 

per un import fixat com a màxim de 3.173.192,21 euros (desglossat en un import 

de 209.342,29 euros anuals), IVA no inclòs, i quinze anys més sis mesos de 

durada. 

 

L’anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona d’11 d’abril de 2014; en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya núm. 6600, de 9 d’abril de 2014 i en el perfil del contractant 

municipal en data 11 d’abril de 2014.  

 

Dins del termini de presentació d’ofertes, s’han presentat les següents: 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (NRGE 3280), 

ELECNOR, SA (NRGE 3302) i SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 

(NRGE 3303). 

 

S’han celebrat les Meses de contractació per a la qualificació de la 

documentació administrativa continguda en el sobre 1, per a l’obertura de la 

documentació continguda en el sobres números 2 i 3.  

 

En l’acte d’obertura del sobre núm. 3 es va constatar l’existència d’un empat 

entre les puntuacions dels tres licitadors admesos i, per aquest motiu, se’ls va 

requerir l’aportació de documentació per tal de desfer l’empat existent. El 

quadre resum de la puntuació dels criteris valorables segons el Plec de 

clàusules administratives particulars és el següent: 

 

ORDRE LICITADOR PUNTUACIÓ 

SOBRE 2 

PUNTUACIÓ 

SOBRE 3 

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

1 

 

SOCIEDD ESPAÑOLA 

DE 

CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, SA 

70 100 170 

2 

 

ELECNOR, SA 
70 100 170 

3 

 

SERVEIS INTEGRALS 

DE MANTENIMENT 

RUBATEC, SA 

70 100 170 

 

Un cop aportada la documentació pertinent, la Mesa de contractació, en 

sessió de 28 de gener de 2015, de conformitat amb la valoració efectuada del 

sobre 2 i 3 i amb l’informe de desempat elaborat –i que consta  a l’expedient i 

incorporat a la citada acta de la Mesa-, la Mesa de contractació acorda 

formular a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte 
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dels serveis de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic 

exterior del municipi de la Roca del Vallès a SERVEIS INTEGRALS DE 

MANTENIMENT RUBATEC, SA, amb subjecció al plec de clàusules administratives 

generals i particulars, el plec de prescripcions tècniques particulars i a l’oferta 

presentada. 

 

Així mateix, en la mateixa sessió, la Mesa va classificar les ofertes presentades: 

 

ORDRE LICITADOR 

1 SERVEIS INTEGRALS DE 

MANTENIMENT RUBATEC, SA 

2 ELECNOR, SA 

3 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA 

 

 

Per Resolució d’alcaldia de 30 de gener de 2015 (recepcionada el 2 de febrer) 

es va requerir a SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA perquè en el 

termini de deu dies hàbils presentés la documentació indicada a la clàusula 37 

del plec de clàusules administratives particulars. L’adjudicatària ha presentat la 

documentació requerida en data 11 de febrer de 2015 (Registre d’entrada 

núm. 905). 

 

La despesa que per a aquest Ajuntament representa aquesta contractació 

anirà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries codificades amb els 

números 06 165 21000 – Manteniment Servei Enllumenat Públic i 06 165 63301 – 

Inversions en obres de millora i renovació d’instal·lacions, de l’estat de despeses 

del pressupost municipal d’aquest Ajuntament. 

 

A la comptabilitat de l’Ajuntament figura l’assentament, amb número 

d’operació 220150000319, de data 05 de febrer de 2015, que garanteix una 

Retenció de Crèdit (RC), d’import 35.000,00 euros, per assumir l’obligació que 

comporta el manteniment del servei d’enllumenat públic (P2) per a l’any 2015, 

l’assentament, amb número d’operació 220150000328, de data 05 de febrer de 

2015, que garanteix una Retenció de Crèdit (RC), d’import 45.000,00 euros, per 

assumir l’obligació que comporten les actuacions puntuals en el servei 

d’enllumenat públic (P6) per a l’any 2015. 

 

D’altra banda, en el Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès 

de l’any 2014, prorrogat per a l’any 2015, d’acord amb la regulació de l’article 

169.5 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, no figura cap aplicació 

pressupostària que suporti l’obligació que significa, per a l’Ajuntament de La 

Roca del Vallès, les inversions en obres de millora i renovació de les instal·lacions 

(P4) que comporta el servei d’enllumenat públic. 

 

No obstant això, de la documentació administrativa existent per a l’aprovació 

del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l’any 2015 

es pot comprovar l’existència de l’aplicació pressupostària codificada amb el 

número 06 165 63301 – Inversions en obres de millora i renovació d’instal·lacions, 

amb crèdits inicials de 44.000,00 euros, suficients per assumir l’obligació que 

comporten les inversions en obres de millora i renovació de les instal·lacions (P4) 

del servei d’enllumenat públic. 
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Així mateix, en els pressupostos per als exercicis 2016 i posteriors, s’haurà 

d’assegurar l’existència de crèdit adequat i suficient per al seu finançament a 

la partida corresponent i, en conseqüència, la despesa quedarà subordinada 

al crèdit que, per a cada exercici, autoritzin els respectius pressupostos. 

 

Vista  la documentació obrant a l’expedient administratiu, i de conformitat 

amb el que estableixen la Disposició addicional segona, els articles 138, 160, 

161 i concordants del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre –TRLCSP-.  

Vist que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de 

conformitat amb la Disposició addicional segona del TRLCSP.  

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 

estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 

convenient, l'adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar  el contracte dels serveis de 

millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi 

de la Roca del Vallès a  SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA per 

un import anual de 209.342,29 euros anuals, IVA no inclòs, i quinze anys més sis 

mesos de durada, el qual s’executarà d’acord amb el contingut del contracte, 

dels plecs de clàusules administratives generals i particulars, i de prescripcions 

tècniques particulars d’aplicació, i segons l’oferta presentada per l’adjudicatari 

en tant no contradigui els expressats plecs. 

 

L’oferta presentada ofereix com a millores –criteris de selecció del contractista, 

segons la clàusula 31 del plec de clàusules administratives particulars: 

 

 la realització d’una part de la Fase II de la P4, per import de 348.649,13 

euros. 

 la baixa lineal del 10% sobre els preus unitaris presentats per als treballs 

compelmentaris P6’. 

 

Segon.- Disposar  la despesa de caràcter plurianual per l’import total màxim del 

contracte, a càrrec de les partides pressupostàries 06 165 2100 “Manteniment 

Servei enllumenat  públic” i 06 165 63301 “Inversions en obres de millora i 

renovació d’instal·lacions” del pressupost municipal vigent, subordinada al 

crèdit que es consigni en els pressupostos per a les anualitats 2016 i següents. 

 

L’adjudicació per a les anualitats 2016 i següents quedarà sotmesa a la 

condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al 

finançament de les obligacions derivades del contracte. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i requerir-la per a la 

formalització del contracte en el termini de 15 dies hàbils posteriors a la 

recepció de la notificació.  

 

Quart.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors, a la Intervenció  

municipal i a l’àrea corresponent. 

 

Cinquè.- Publicar aquest acord en el perfil del contractant d’aquest 

Ajuntament, als efectes previstos en els articles 151 i 153 del TRLCSP, i publicar la 

formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del contractant i en 

els diaris oficials corresponents, de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP. 
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Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes 

del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del 

TRLCSP. 

 

Setè.- Facultar al senyor Alcalde/President de la Corporació per a la signatura 

del contracte i dels documents necessaris per a l’execució d’aquest acord.” 

 

A.5 Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió indirecta i sota la forma de 

concessió del servei públic de neteja viària i conservació urbana del municipi  

 

 

Sr. Alcalde.- Passem al punt cinquè de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació de la 

pròrroga del contracte de gestió indirecta i sobre la forma de concessió del servei 

públic de neteja viària i conservació urbana del municipi. 

 

Té la paraula el regidor d’Espai Urbà, el Sr. Josep Ma Mateo.  

 

Sr. Mateo.- Continuem amb la mateixa tònica de rapidesa. És un tema senzill.. 

 

Sr. Fernández.- No ho llegeixis tot... 

 

Sr. Mateo.- No, no. És un tema senzill que tothom entendrà molt ràpidament. Es tracta 

del contracte de neteja viària d’Urbaser i tal i tal i tal. Tenia 4 anys de durada en un 

any de pròrroga, d’acord? Es podia prorrogar per un any, un màxim de 5 anys. Aquest 

contracte es va fer el 3 de març de 2011, per tant, hem arribat al dia 3 de març arriba 

el venciment d’aquests 4 anys i a proposta del tècnic, de l’enginyer municipal, es 

proposa la pròrroga del contracte per a un any més. Vull dir, no va més enllà d’això. 

L’import del contracte ja coneixeu que no va variar, són cent i pico d’euros la variació 

del contracte que va haver-hi, per tant, bé això és el que proposem al ple i ja està. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Josep Ma algun comentari?  

 

Sr. Fernández.- fem un per cada...o esperem un moment 

 

Sr. Alcalde.- Sí esperem un moment per suposat  

 

Sr. Mateo.- Si voleu aprofito jo 

 

Sr. Fernández.- No 

 

Sra. Pujol.- Con ese vozarrón  

 

Sr. Mateo.- És per aprofitar el temps una mica  

 

Sr. Fernández.- O explica una altra cosa més divertida  

 

Sr. Alcalde.- Fem un petit kit-kat sense moure’ns de lloc i esperem a la regidora 

 

Sr. Mateo.- He anat massa ràpid  

 

Sra. Palma.- Esperava que parlés l’Alcalde. Ell ho arregla  

 

Sr. Alcalde.- Passem a votació 
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Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per 10 vots a favor, manifestades pels 

regidors dels grups municipals de CIU, del PP, d’ERC, i d’ICV-EUIA i 7 abstencions, 

manifestades pels regidors del PSC, el dictamen el qual, literalment, diu:  

 

“El 3 de març de 2011 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

i la mercantil URBASER, SA, contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat 

de concessió, del servei públic de neteja viària i conservació urbana del 

municipi de la Roca del Vallès. 

 

En el pacte cinquè –en el mateix sentit la clàusula 4 del plec de clàusules 

administratives particulars annexats al contracte- s’estableix que el contracte 

tindrà una durada de quatre (4) anys, a comptar des de la data de signatura 

d’aquest contracte, i es podrà prorrogar per un (1) any més, fins a un màxim de 

cinc (5) anys. Així mateix, estableix que la pròrroga s’haurà de sol·licitar de 

forma expressa per qualsevol de les dues parts, i de conformitat amb l’altra, 

amb una antelació mínima de tres mesos a la data de finalització del termini de 

vigència. No obstant, si la pròrroga fos a instància de l’Ajuntament, serà 

obligatòria per a l’empresari, de conformitat amb el que es preveia a l’article 

23.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

 

L’enginyer municipal va emetre informe el 23 de gener de 2015, en el que 

expressa: 

 

“...Aquest contracte fixava una durada de 4 anys, d’acord amb el plec 

de clàusules del concurs. Per tant, finalitza el dia 03 de març de 205. 

 

Donat que el contracte, i d’acord amb el plec de clàusules del concurs, 

preveu la possibilitat de pròrroga d’1 any, el tècnic que subscriu proposa 

iniciar els tràmits corresponents per tal de prorrogar el contracte 1 any, 

d’acord amb el contracte signat i amb el plec de clàusules del concurs. 

 

En data 29 d’octubre, el tècnic que subscriu va emetre un informe 

referent al preu de la concessió per l’any 2015, aquest informe es va 

remetre al departament d’intervenció, i fixava un import per l’any 2015 

de 269.734,81 €, IVA exclòs, que suposa un IVA del 10% de 26.973,48 € 

(total contracte de 296.708,29 €, IVA inclòs).” 

 

En data 5 de febrer de 2015, l’Interventor municipal ha emès informe favorable 

a la proposta de pròrroga del contracte i ha efectuat retencions de crèdit per 

imports de 24.725,69 euros i 271.982,60 euros, ambdues per a garantir la despesa 

inherent al contracte.  

 

Vistos els articles 23 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la 

durada del contracte. 

 

Vis que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de 

conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre. 

 

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 

estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 

convenient, l'adopció dels següents acords: 

 

Primer.- APROVAR la pròrroga del contracte per a la gestió indirecta i sota la 

modalitat de concessió, del servei públic de neteja viària i conservació urbana 
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del municipi de la Roca del Vallès, formalitzat el 3 de març de 2011 entre 

aquest Ajuntament i la mercantil URBASER, SA, amb les mateixes condicions 

inicials. 

 

La durada de la pròrroga s’estableix pel termini d’un (1) any i el preu és de 

269.734,81 euros de preu base, més 26.973,48 euros en concepte d’Iva (preu 

total de la pròrroga de 296.708,29 euros), resultant de la revisió de preus del 

contracte aplicable per a l’anualitat 2015. 

 

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR  la despesa del preu de la pròrroga 

corresponent a l’anualitat 2015 amb càrrec a la partida 06 163 22700 del vigent 

pressupost municipal. 

 

Adquirir el compromís de dotar de crèdit adequat i suficient al Pressupost 

general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2016, per a donar ple 

compliment a l’obligació econòmica que comporta l’aprovació de la pròrroga 

del contracte.  

 

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a URBASER, SA, tot indicant-li que en el termini 

màxim dels quinze (15) dies hàbils posteriors a la recepció de la notificació, 

haurà de concórrer a l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a formalitzar la 

pròrroga de l’esmentat contracte. 

 

Quart.- PUBLICAR en el perfil del contractant la pròrroga del contracte, de 

conformitat amb els articles 8.1.a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern i 13.1.e) de la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. 

 

 

Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques de la modificació del contracte al 

Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa 

l’article 333.3 del TRLCSP. 

 

Sisè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció i a l’àrea municipal 

corresponent.” 

 

 

A.6 Aprovació dels 2 dies festius addicionals per a l’any 2015, en què podran romandre 

oberts els establiments comercials 

 

Sr. Alcalde.- Passem al sisè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació dels 2 dies 

festius addicionals per a l’any 2015, en què podran romandre oberts els establiments 

comercials. Ho comento jo mateix. Si recorden l’any passat va ser el primer any que 

vam haver de determinar 2 dies festius extraordinaris que ens demana el Departament 

de Comerç de la Generalitat de Catalunya. L’any passat, vam fer la consulta a la 

associació de comerciants de la Roca ACOR, que no tenien cap predilecció per un 

dia concret i vam preguntar-li també al centre comercial la Roca Village que ens va 

determinar 2 dies que estaven al voltant dels que proposem ara. Proposem el 7 de juny 

i el 12 de juliol. Estaven al voltant per temes de festivitat a França, temes de festivitat 

del seu client enguany no té massa sentit aquesta aprovació perquè amb la 

declaració de municipi turístic en les zones determinades com a turístiques, aquesta 

obertura és possible tot l’any, però en tot cas i tenint en compte que hi ha un recurs en 

marxa i poden passar coses, que esperem que siguin positives i que no siguin 

negatives, però en tot cas, per prudència i atès que hi ha zones del municipi que tenen 

la qualificació de municipi turístic, doncs hem d’aprovar aquests dies i he proposat per 

similitud als de l’any passat, d’acord en aquest cas només hem parlat amb l’Associació 
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de comerciants de la Roca centre ACOR, no hem parlat amb el centre comercial 

perquè no tenia sentit i hem arribat a la conclusió que posaríem el 7 de juny i el 12 de 

juliol, que tampoc és que tinguem un criteri massa clar per posar-los, però no tenim 

cap altre criteri, llavors, a no ser que algú faci alguna proposta. Comentaris? No? 

Doncs passem a votació  

  

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment, 

diu: 

 

“Vista la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 

determinades activitats de promoció, publicada el dia 24 de febrer de 2014, i 

que per tant va entrar en vigor el dia 25 de febrer de 2014. 

Atès que aquesta Llei vol preservar el model comercial català, el dret dels 

treballadors autònoms i assalariats del comerç a la conciliació de la vida 

laboral i familiar, i el dret dels ciutadans a disposar d’una oferta diversificada en 

un entorn de proximitat i, en tant que consumidors, a disposar de referències 

clares i veraces sobre les característiques i la procedència dels productes que 

els són oferts en rebaixes o en la modalitat de venda d'excedents (o outlets). 

Atès que en aquest context, la regulació dels horaris comercials i la preservació 

de la claredat i la transparència en les activitats de promoció de vendes es 

fonamenten en la voluntat de protecció de l’entorn urbà i dels consumidors, 

que són objectius expressament reconeguts com a raons imperioses d’interès 

general per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per la 

Directiva 2006/123/CE, de serveis en el mercat interior. 

Atès que l’article 1 del títol I, regula l’horari general, i que a l’apartat c disposa 

que el nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els 

establiments comercials és de vuit l’any.  

Atès que en aquest mateix apartat anuncia que cada ajuntament ha de fixar 

dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar 

d'acord amb el que estableixi una ordre del departament competent en 

matèria de comerç. 

Atès l’Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer, per la qual s’estableix el calendari 

d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 

2014 i 2015, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 

6571, de 27 de febrer de 2014. 

 

Atès l’article 6 de l’Ordre EMO/36/2014 abans assenyalada, on es disposa que 

als efectes del que preveu l’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, els 

ajuntaments, amb l’acord de l’òrgan previ competent, han de comunicar, 

davant la Direcció General de Comerç, els dos dies festius addicionals 

d’obertura comercial autoritzada aplicable al seu àmbit territorial municipal. 

Les comunicacions preceptives s’hauran de presentar, pel que fa a l’any 2015, 

abans del 28 de febrer de 2015. 

 

Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica, comerç i ocupació. 

 

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 

estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui 

convenient, l'adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar que els dos dies festius més per a l’any 2015, en què podran 

romandre oberts els establiments comercials, siguin els dies 7 de juny i 12 de 

juliol. 

SEGON.- Comunicar aquest Acord al Departament de Comerç de la 

Generalitat de Catalunya i a l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 

Ocupació d’aquest Ajuntament. 

 

TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a 

Dret sigui possible per a l’execució d’aquest Acord.” 

 

 

A.7 Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Jordi 

Fortí i Gurgui davant l’Ajuntament, mitjançant escrit registrat d’entrada el dia 23 de 

febrer de 2015. 

 

Sr. Alcalde.- Bé i queda l’últim punt de l’ordre del dia que és un punt de prendre 

coneixement. És un punt que no té votació i en aquest cas, és un punt que jo lamento 

tenir-lo a l’ordre del dia, però que hi és prendre coneixement de la renúncia al càrrec 

de regidor presentada pel Sr. Jordi Fortí i Gurgui davant l’Ajuntament, mitjançant escrit 

registrat d’entrada el dia 23 de febrer de 2015.  

 

Com que això és una decisió molt personal li passo la paraula directament a ell. Jordi 

tens la paraula. 

 

Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. No tingueu pressa perquè a aquesta hora si arribem tard 

a casa. No us preocupeu perquè no us espera ningú, per tant, ara m’esplaiaré jo tot el 

temps que sigui necessari i en el meu últim dia us en recordareu de mi com a mínim 

encara que sigui de la pitjor manera possible...exacte, ja miraré de posar alguna cosa 

en fresc. Seré breu. Intentaré ser breu de veritat. Bé, han passat, al 2007, aquests 

companys d’aquí la majoria d’ells i al capdavant l’alcalde em van donar la possibilitat 

i la confiança que van dipositar en mi per poder ser membre d’una agrupació local, 

en aquest cas la de Convergència i presentar-me doncs sobretot per allà on visc i on 

estic amb normalitat que és  a Santa Agnès. La sort i no la sort, sinó els votants i tot 

plegat va fer que, a més a més, vam tenir la gran sort i hem tingut la gran sort i he 

pogut gaudir de conèixer la casa a fons, en aquests 8 anys, gràcies a què he pogut 

estar en l’equip de govern i això no tothom ho pot dir i es una cosa de la qual n’estic 

orgullós perquè m’ha fet veure, de manera diferent, el que fins ara podia entendre qui 

era el meu ajuntament i com funcionava el meu ajuntament i de quina manera es 

feien les coses i com funcionava el funcionariat i tot plegat. Bé, ha arribat el moment 

que per diferents motius, siguin personals, siguin laborals, siguin perquè el vaixell no és la 

mateixa direcció  en al que anem, doncs que havia de prendre una decisió. L’he 

presa el més propera possible a les properes eleccions i de manera que he intentat 

esgotar per compromís amb la gent que va confiar amb mi i amb la resta de l’equip 

de govern, doncs esgotar aquesta legislatura o mandat. Aleshores, tan sols per la 

meva part, l’únic que vull mostrar és, mostrar el meu agraïment, primer de tot a 

l’alcalde i a tots els que van confiar en el seu dia en mi, espero, com a mínim, haver 

ajudat per part meva a intentar que a població, en general, doncs pugui estar millor 

que en certs aspectes i en la vida diària que no pas anteriorment, malauradament  

hem agafat la millor època per estar governant. És una llàstima. Tot allò que tots tenim 

ganes de fer, els que estem tant i tant temps i tanta dedicació en el poble, però bé, ha 

estat així i ja està les coses vénen com vénen i s’ha acabat, per tant, com que s’ha 

acabat, només mostres d’agraïment a les 17 persones que estan aquí i en els que han 

passat també per aquí durant el període que he estat jo a tota la gent que 

directament o indirectament ha fet que poguéssim tirar endavant tots aquests 

projectes i el personal de la casa que segueixi de forma professional treballant pel 

municipi, pels ciutadans i pels veïns com ara jo que passo a ser veí. Us agraeixo de 
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totes, totes, doncs bé, tota la rebuda des del primer dia fins a l’últim, per tant, no em 

puc acomiadar de millor manera i satisfet de tot el que ha representat aquests 8 anys 

al costat vostre. Gràcies  a tots. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Jordi. Donaré paraula als portaveus dels diferents grups per si 

volen dir alguna cosa. 

 

Dani Martín en nom d’Inciativa per Catalunya Verds?  

 

Sr. Martín.- Y en nombre de Dani. A ver si fuera una hora más temprana, seríamos 

capaces de hacer un panegírico, simplemente decir… no un café, no, si puede ser 

una cerveza mejor. Agradecer el talante, agradecer la dedicación y la gran suerte es 

que somos un municipio pequeño, nos seguiremos viendo y seguiremos tomando esa 

cerveza y ese café. Gracias Jordi por tu dedicación y creo que algún día todo el 

mundo o los vecinos que saben cómo funciona esto, agradecerán el esfuerzo de unas 

personas que sí que es verdad i que ahora excepto Manel, que durante una etapa 

complicada han estado al frente de este municipio. Por la parte que me corresponde, 

que vaya bien. Muchas gracias. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies Dani, Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya?  

 

Sr. Gil.- Sí, en nom d’Esquerra doncs suposo que tot vagi bé. En nom personal, jo vaig 

començar com a regidor el mateix dia que tu i bé, he tingut companys regidors i amb 

tu, ens hem creat una amistat en l’àmbit personal tu i jo amb les nostre famílies i llavors, 

en l’àmbit  de regidor, doncs molt bé, fins aquí has arribat. En l’àmbit personal, doncs 

seguirem sent amics i sent d’això, però molt content d’haver compartit tantes coses 

amb tu. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Sr. César Alcalá en nom del PP? 

 

Sr. Fortí.- A aquest pas alcalde... 

 

Sr. Alcalá.- ...no, anirem ràpids. Donar-te les gràcies per aquests 4 anys al teu costat. Un 

home de pes, quedarà descansada la cadira i bé, com deia el Dani, és un poble petit, 

ens seguirem veient. Gràcies per tot  

 

Sr. Alcalde.- Sr. Manel Álvarez en nom de Convergència i Unió 

 

Sr. Álvarez.- Em toca a mi donar-te les gràcies com a integrant del nostre grup, com a 

company en aquests 8 anys, com a integrant d’un equip de govern que ha passat per 

diferents moments, tu ho saps, complicats molts, hem hagut de patir moltíssim, això que 

em diu el Dani, algun dia suposo que algú ho valorarà, espero que de mi també. Jo, un 

dia en un sopar d’aquells que feu a Santa Agnès, Santa Inés que diu l’Albert, vaig 

posar davant teu, a la cadira del davant, i et vaig dir Jordi, ets un tio molt gran i clar, 

això es pot interpretar de moltes maneres. Sobretot dient-li a qui li estava dient. No se’t 

va posar molt bé, no sé perquè, però el que estava dient en aquell moment és que ets 

un tio gran i que això, que a part de ser una persona de pes que seu al costat del 

César i que et trobarà a faltar i que també és una persona de pes, doncs ets, has estat 

un company que ha ajudat a aquest a que això tirés endavant, que no sempre ha 

estat fàcil, hem tingut moments, com t’he dit abans, que fins i tot doncs punts de vista 

diferents i que els coses no es veien igual i que podem tirar per aquí, podem tirar per 

allà, tots tenim la nostra personalitat. Tu tens molta personalitat. Avui mateix ho has 

demostrat i per tant, això en  alguns moments, ja saps que ha portat bon rotllo perquè 

la final sempre és bon rotllo i tot el que s’aporta en un grup és perquè les coses siguin 

diferents i siguin millors, per tant, com a portaveu del meu grup donar-te les gràcies. Jo 

crec que mai es podrà valorar el que ha fet i les complicacions que has tingut allà dins 

i quan estaves a dalt encara més perquè tots sabem el que hi ha i com a persona ja 
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t’ho he dit abans, però perquè consti en acte, no farem unes cerveses només, sinó que 

ens trobarem més d’un dia i farem coses més grans. Que tinguis molta sort que tu 

mereixes, que et vagi molt bé a tots els nivells i aquí tens uns companys amb els quals 

pots comptar, Jordi.  

 

Sr. Mateo.- Sempre tindràs el nostre “caloret” sempre. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Manel Álvarez. Sr. Carles Fernández en nom del PSC? 

 

Sr. Fernández.- Bé, Jordi Han estat 8 anys, en els quals hem compartit aquest espai de 

sala amb moltes discrepàncies, amb molts acords també, tal com he dit abans, però 

també potser del grup de Convergència que és amb qui al final, s’ha creat alguna 

cosa més que no pas la d’aquesta convivència i això per a mi és una cosa que valoro 

positivament. Evidentment, reconèixer l’esforç que has fet de dedicar un temps de la 

teva vida al municipi, això tots els que estem aquí ho fem, però bé, quan una persona 

marxa és una cosa que s’ha de reconèixer, trobar el moment de marxar no sempre és 

fàcil i també té el seu punt i en tot cas, com diem tots, com que això és un municipi 

petit tindrem espai i moments per col·laborar i tu has estat una persona que abans 

d’estar a l’Ajuntament ja has estat en el moviment associatiu i fent coses per Santa 

Agnès, per tant, segur que ens trobarem bé en l’àmbit social, bé en l’àmbit personal i 

qui sap si també en l’àmbit polític, per tant, no és un adéu, si no que continuem aquest 

procés que hem engegat i aquesta jo crec que amistat que hem anat construint. En 

nom de tots gràcies per la feina feta i en nom personal gràcies per tot que vagi tot 

molt bé Jordi. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, doncs em toca a mi cloure i ja he dit abans que no m’agrada aquest 

moment. Jo haig d’agrair-te moltes coses. Haig d’agrair-te en primer lloc el pas que 

vas fer fa 8 anys, a l’any 2007, que recordo que vaig venir a trobar-te, coneixent-te de 

les xarxes socials de la implicació a Santa Agnès i que vas acceptar el repte i vas 

acceptar sumar-te en aquest projecte, amb aquest companys i companyes  i tirar 

endavant i això ja és un primer pas molt important. Després hem viscut moltes coses. 

Hem viscut moltes coses, jo diria que intensament, coses simples i maques i agradables 

com anar d’excursió amb els avis de Santa Agnès, compartir la festa major, venir al 

pessebre, veure’t fer l’Herodes i aquestes coses habituals, any rere any, però hem 

viscut moments molt intensos. La nevada, la ventada, amb els bombers, la policia, el 

carrer, veient com vivíem un petit desastre i ningú ens ajudava i quan es viuen 

aquestes coses, aquestes coses les hem viscut junts, junts tu i jo, en aquell moment 

poder sense els altres companys i avisos d’accidents o e temes delicats, doncs els hem 

viscut intensament. Hem viscut altres moments divertits, moments sopant al Celler quan 

acabes un ple una mica d’hora, cosa que no és gaire habitual, però de tant en tant 

ho fèiem. Vull dir que hem tingut ocasions de compartir. Lamento que no haguessis 

pogut arribar fins al final, t’hagués agraït arribar fins al final, però cadascú pren les 

decisions, com ha dit el Carles, no és fàcil prendre aquestes decisions, no ho d’haver 

estat gens. Fas un pas endavant a la teva vida. Ens ha coincidit com heu dit, com has 

dit tu mateix, no hem tingut els millors anys per governar. Crec que hem tingut sort 

també, que hem tingut fer a Santa Agnès  el teu poble una gran transformació, una 

transformació que era necessària, que estava pendent de fer i que en aquell moment, 

en l’àmbit viari està pràcticament tot tramat, queden poques coses per acabar. 

Afrontem el repte dels edificis i amb pocs recursos, hem aconseguit centrar ja el 

projecte de la rectoria i per tant, l’esforç que hem fet a Santa Agnès és important i 

queda i sempre podrem dir nosaltres vam estar allà, tu vas estar allà i els veïns t’ho 

poden agrair i ho poden recordar com ah dit abans el Dani. Moltes gràcies per 

l’esforç, moltes gràcies per la dedicació. Sé que en aquests temps difícils que hem 

viscut aquí a la casa, tu també ho has viscut en l’àmbit personal i se t’està redreçant 

tot i que la vida tira endavant i les coses aniran bé i aniran millor i espero que ens 

seguirem trobant, ens trobarem al poble, ens veurem, ens trucarem, quedarem. A mi, 
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no m’agrada la cervesa, però anirem a fer una cervesa, però anirem a fer una cervesa 

i segur que podem segur fent coses junts.  Moltes gracies per tot Jordi. 

 

Bé, doncs sense més aixequem la sessió quan són les 12 de la nit  

 

I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 

president aixeca la sessió, quan són les 00 hores del dia indicat en l’encapçalament, 

de la qual cosa en dono fe.  

 

El president        La secretària   

 

 

 

 

 

Rafael Ros i Penedo      Maria Sanpere i Herrero 

 
 


