ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 29 DE
SETEMBRE DE 2016 NÚM. 6/2016
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
A la Roca del Vallès, essent les 20.01 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i
Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna secretari, César Romero i García, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la
Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia
indicat a la convocatòria:
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 21 de
juliol de 2016.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1 Ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 828/2016, mitjançant la qual es va
designar les festes locals per a l’any 2017.
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B-2 Modificació de l’acord de ple de l’establiment del règim de dedicació dels membres
de la corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacions econòmiques per als
grups polítics municipals
Àrea de Serveis Econòmics
B-3 Aprovació del compte general de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès.
B-4 Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2016/06 sota la modalitat de crèdits
extraordinaris i de suplements de crèdits.
Mocions
B-5 Moció a instància de l’Ajuntament de Begues per demanar l’adhesió de
l’Ajuntament de la Roca al projecte No puc esperar.
B-6 Moció del grup municipal d’ERC per donar suport al Parlament de Catalunya i al
Govern de la Generalitat en les iniciatives legislatives que permetin fer plenament
aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.
B-7 Moció del grup municipal d’ERC per Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya
a fer les oportunes accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de
l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tramo Terrassa- Granollers
(enllaç AP-7/C-60)
C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de l’acord entre l’Ajuntament de la Roca i el Comitè de
treballadors per equiparar els drets dels treballadors públics de l’Administració General
de l’Estat reconeguts a la resolució de 18 de setembre amb els dels treballadors de
l’Ajuntament la Roca del Vallès.
C-2 Resolucions d’Alcaldia
C-3 Informacions d’Alcaldia
C-4 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- ...i més quan afecta un atemptat global, vam quedar el faríem i, per
tant, doncs, faríem el minut de silenci abans de començar el ple.
(El ple fa un minut de silenci.)
Sr. Alcalde.- Comentar que en la comissió informativa del ple es va tractar el tema
precisament de la moció, i es farà la petició a tots els col·legis del municipi per tal que
proposin a les seves classes que es faci un concurs per tal que es triïn una o dues
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imatges que siguin les representatives del municipi que es col·locaríen, doncs, aquí, a
l’ajuntament, i també a La Torreta i a Santa Agnés.
Bé, sense més dil·lació, comencem el ple d’avui. Passarem a l’aprovació de l’esborrany
de l’acta de la sessió...
Sr. Ros - Volia fer tres consideracions. Malgrat que ens han passat una nota d’una
deficiència tècnica, els regidors del nostre grup municipal, de Convergència i Unió, no
hem estat notificats de la convocatòria d’aquest ple en temps i forma. L’article 46.2.b
de la Llei de bases de règim local diu que s’ha de notificar amb dos dies hàbils
d’antelació sencers, cosa que no ha estat així. Per tant, el nostre grup es reserva el
dret d’impugnar aquest ple, tots els acords d’aquest ple, perquè no està convocat en
temps i forma.
Segona consideració: els punts B-6 i B-7 de l’ordre del dia d’aquest ple no es van
dictaminar en comissió informativa la setmana passada, i se’ns va dir que entrarien
avui d’urgència. Si no han estat dictaminats, no poden estar en l’ordre del dia i, per
tant, és una causa de nul·litat.
I tercera consideració: en 17 anys i mig que fa que sóc regidor, això no havia passat
mai.
Sr. Alcalde – Bé, moltes gràcies. Com vostè podrà entendre, la pròpia Administració
Oberta de Catalunya ha fet un..., ens ha enviat un dictamen de l’error, que és del propi
sistema de validació, on ens ho han posat per escrit, atenent que es va convocar en
temps i forma per part dels tècnics municipals, i que degut a un problema d’ells, i no
és imputable ni a nosaltres, per la convocatòria, ni a ells, a no ser que sigui per
aquesta errada tecnològica, doncs, no s’ha pogut convocar.
De tota manera, en aquell moment es va decidir que es convocaria i s’informaria
mitjançant el que podíem fer, que era correu electrònic i una notificació. De tota
manera, vostès, com no pot ser d’altra manera, poden fer el que creguin oportú en
base a això, i suposo que nosaltres també, en base als informes que se’ns han
presentat per part de l’AOC, podrem demostrar per què no s’ha pogut convocar en
temps i forma.
El segon punt que vostè ha comentat, és veritat, es va dir que se’ls entregaven les
mocions i, per tant, no es va votar la urgència sinó esperant la validació, i van anar a
l’ordre del dia. Ha sigut un error, assumible, evidentment, com no pot ser d’una altra
manera, i com em pertoca a mi des que sóc alcalde, assumir tots els problemes que hi
ha en aquest poble, i, per tant, l’assumeixo jo. De tota manera, també és veritat que
nosaltres en aquest sentit, no haver estat convocats, si hagués pogut començar li
hagués explicat que nosaltres les dues mocions les retiraríem perquè no s’havien pogut
valorar, i perquè no havien de ser en l’ordre del dia.
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I el tercer, que en 17 anys i mig no hagi passat, no sé si es refereix a la primera cosa
o a la segona cosa, però segur que té raó en les dues coses. Per tant, a això no li puc
contestar.
Alguna cosa més?
Quan arribem al punt de les mocions ja ho parlarem, de tota manera s’havia parlat
amb el secretari municipal que les retiraríem del punt de l’ordre del dia, pensava fer-ho
en el moment de poder parlar, però degut a la intervenció, doncs, ja ho hem fet.

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 21 de
juliol de 2016.
Sr. Alcalde – Molt bé. El punt A.1 és aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió
plenària ordinària del dia 21 de juliol de 2016. No sé si algú té algun comentari?
Sr. Álvarez - El problema aquest que vostè comenta, de la notificació, i que vostè
assumeix la responsabilitat, nosaltres no hem tingut accés a aquesta acta i, per tant,
no podrem votar i ens hi abstindrem. Gràcies.
Sr. Alcalde – Molt bé. Doncs, passaríem a votació.
Se sotmet l’acta de la sessió plenària ordinària de 21 de juliol a aprovació, la qual
s’aprova per 12 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC,
del PSC, d’ICV_EUIA i del PP i 4 abstencions manifestades pels regidors del grup
municipal de CIU.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B-1 Ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 828/2016, mitjançant la qual
es va designar les festes locals per a l’any 2017.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 22 de setembre de 2016, amb el contingut següent:
“Vist que en data 28 de juliol de 2016 es va dictar la resolució d’alcaldia número
828/2016 mitjançant la qual es va resoldre la designació de les festes locals
per a l’any 2017 la qual, literalment, diu:
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“Un cop publicada l’Ordre de festes laborals pera l’any 2017, la
Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies inicia la preparació de
l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per a l’any 2017.
L’article 37.2 de l’Estatut de Treballadors indica que de les catorze festes
laborals dues tindran caràcter local i d’acord amb el Decret 177/1980, de
3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran
fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afer Socials i Famíles a
proposta dels municipis respectius.
És necessari que l’Ajuntament faci arribar al Departament d’Empresa i
Ocupació, les seves propostes de festes locals per a l’any 2017 abans del
proper 30 de setembre.
Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig,
publicada al DOGC núm. 7135, DE 6 de juny de 2016, per la que
s’estableix el calendari oficial de festes laboral a Catalunya per a l’any
2017.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de l’Ajuntament, tal com
estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Atès que per poder donar compliment al terminis establerts no es pot
esperar a l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament donada la seva
immediatesa.
És per tot això, que es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Designar les següents dates com a dies de festa local per a l’any
2017:
La Roca:

Dimarts 12/09/2017
Dilluns 27/11/2017

La Torreta:

Dimarts 2/05/2017
Dilluns 17/07/2017

Santa Agnès de Malanyanes:

Divendres 20/01/2017
Dijous 24/08/2017

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que se
celebri.”
Vist l’informe de la Comissió Informativa General, es proposa al Ple l’adopció del
següents ACORDS:
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PRIMER I ÚNIC: Ratificar la Resolució d’Alcaldia de 828/2016 per la qual es
va resoldre la designació de les festes locals per a l’any 2017.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde- El punt B.1 és la ratificació de la Resolució d’alcaldia mitjançant la qual es
van designar les festes locals del municipi. Com ja hauran rebut, teníem tres
propostes, evidentment, per als tres nuclis, i, per tant, teníem el dimarts dia 12 de
setembre per a la Roca, i el dilluns 27 de novembre. Per a la Torreta, el dimarts 2 de
maig i el dia 17 de juliol. I per a Santa Agnès, el 20 de gener i el 24 d’agost. No sé si
tenen alguna... sí? Sí, sí, endavant senyor...
Sr. Álvarez – Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, dir també que és la primera vegada que
ens trobem, aquest matí hem estat consultant la informació del ple, com tenim dret
com a regidors i com han fet diferents grups durant molts anys, i que hem demanat
còpia d’alguns documents dels expedients de ple, i que no se’ns ha lliurat aquesta
documentació, tret dels punts econòmics, que l’interventor sí que ens ha facilitat la
informació que li hem demanat.
Per tant, demanaria en tot cas l’expedient del punt número 1, en què hi ha un
document que m’interessa mostrar i del qual no tinc còpia, i li demanaria còpia al
senyor secretari, i començaria la meva intervenció.
Sr. Alcalde – Senyor secretari, si li pot facilitar...
Sr. Álvarez- L’expedient, si us plau de l’entrada de la Generalitat...bé, aquest no és
un tema menor, tot i que normalment, quan ve al ple, doncs, la veritat és que els
grups normalment votem que sí perquè considerem que els temes de festes locals no
tenen importància, però la tenen i és molt important. D’aquestes festes locals depenen
després calendaris laborals que afectaran treballadors del municipi, dels tres nuclis del
municipi, per tant, és un tema que s’ha de tenir molt en compte.
L’ajuntament té tres òrgans de govern: l’alcaldia, la junta de govern i el plenari. Cada
òrgan de govern té unes competències. Els tres òrgans de govern són igual
d’importants, cadascú té les seves competències; però els tres són igual d’importants.
Les competències són diferents per a cadascun d’ells. És cert que aquest òrgan de
govern, el plenari, és el més representatiu. Aquí tenim representació tots els grups
municipals que van treure representació a les eleccions municipals.
Aquest és un punt que és competència del ple i, per tant, no es pot aprovar per una
resolució d’alcaldia. En una situació com l’actual, de debilitat en el govern, amb 5
regidors de 17 –avui 4 de 16– vostè s’hauria d’haver plantejat què fa amb aquest
punt. S’hauria d’haver plantejat comentar amb la resta de grups, si més no amb
nosaltres, què pensaven fer amb aquest punt. Nosaltres votarem que no, un «no»
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tranquil, com la resta de votacions d’avui. No volem que el ple sigui crispat ni molt
menys. Exposarem les nostres raons i els nostres arguments en tots els punts, però
serà un «no» tranquil.
Això que ens passa avui, que vostè ens porta a ratificar, ve d’una petició de la
Generalitat, amb registre d’entrada del dia 6 de juliol d’aquest any, i amb el número de
registre 3.746, amb temps suficient com perquè hi anés al ple de juliol, que es va fer
el dia 21 de juliol. Vostès es despisten, una altra vegada, i resulta que se n’adonen que
no ho han portat al ple i que l’única solució perquè això s’ha d’aprovar en temps i
forma, és portar-ho a ple amb ratificació. Vostè fa la resolució i ara ens demana que
assumim allò que vostè va assumir com a alcalde. Un altre despiste. Un més de tots
els que han tingut durant tot aquest any, i una demostració més del desgavell en la
gestió –desgavell en la gestió– que vostè no ha volgut solucionar.
Hi votarem que no, amb un «no» tranquil, perquè no volem que vostè tingui la
temptació d’intentar governar per decret d’alcaldia. Aprovar decrets d’alcaldia i portarlos a ratificar al ple. Cada òrgan de govern té les seves competències i el ple és sobirà.
Aquest punt no ha estat negociat, no ha estat parlat i, per tant, el vot serà contrari.
Gràcies.
Sr. Alcalde – Doncs, de ben segur que vostè sabrà que això és un despiste més i un
assumir, però que fins el dia..., aquell dia vostè encara era regidor, per tant, totes
aquestes coses que m’està comentant de ben segur, amb la lleialtat de què s’ha estat
omplint la boca, m’ho podria haver comentat. De tota manera, també ho entenc,
també ho entenc, perquè això és un dels motius d’on hem arribat. Però vostè té tota
la raó. Vostè té tota la raó. Si això no es va fer entrar en el ple ordinari de juliol, que
vostè anomena «despiste», doncs, segur que va ser una errada, va ser una ratificació
d’alcaldia, i de ben segur que ara, en aquests temps, ens trobarem moltes i moltes
coses que probablement es vulguin imputar única i exclusivament a Esquerra
Republicana de Catalunya, però que no podrem oblidar que en moltes d’aquestes coses
també sortirà Convergència i Unió. Per tant, aquesta és una, ja veurà que aniran
sortint cosetes, no hi ha problema, perquè, miri, com deia aquella cançó, la vida te da
sorpresa, sorpresas te da la vida, però al cap d’un temps, això també ens torna. Per
tant, no hi ha problema, és una resposta tranquil·la, potser no li puc dir que no sigui
un «no» tranquil perquè no és un «no», però el que sí que hem d’entendre és que
assumirem les coses, tant les que hem fet nosaltres malament com les que hagi pogut
fer algú altre.
De tota manera, evidentment això també és un punt que en l’ordre del dia de la
comissió informativa hi era, i de ben segur, segur que vostè ho sabia. Per tant, era
potser el lloc on haver informat d’això, si pretenia que ho traguéssim de l’ordre del dia.
Per desconeixement, doncs, no ho sabíem, si la ratificació és aquesta, que és la que
ens veiem obligats a fer, doncs, la farem igualment, i si vostè entén que això és, com
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ho ha dit? Bé, no recordo la frase, per tant, millor no intentar repetir-la. No sé si algú
té alguna cosa més a dir? Molt bé.
Sr. Álvarez- Nosaltres, des del moment en què vostè pren la decisió unilateral de
trencar el govern, estem a l’oposició. I l’oposició ens permet fer coses que com a
membres d’un govern no hem pogut fer, no hem volgut fer i no havíem de fer. I vostè
ha parlat de lleialtat, i ho hem estat, hem estat lleials i fidels durant aquest any i tres
mesos, crec recordar. Però ja no estem al govern, i, per tant, ara toca fer un paper
diferent, i el farem. Ens toca fer oposició, i l’oposició ha de marcar i ha de controlar, és
el paper que li toca, i vostè s’ha tornat a equivocar una altra vegada.
No intenti ara colar la responsabilitat d’això també a qui no li pertoca. Qui té accés a
aquesta entrada és vostè, i no teníem accés els membres de l’equip de govern de
Convergència i Unió. Per tant, a cadascú el que li toca. I no pretenem que ho tregui de
l’ordre del dia, vostè sabrà. De fet, l’ordre del dia, bé, de vegades ha estat fins i tot
sorpresa, no?, per a tots. La mostra, avui, que surten dos punts que no estaven ni
dictaminats a la comissió informativa.
La comissió informativa no és el lloc per dir el que estic dient avui, és el ple. Per tant,
ho dic on ho haig de dir, al ple, eh? El «no» serà tranquil, però serà un «no». Gràcies.
Sr. Alcalde- Bé, gràcies. Ningú...? D’acord. Doncs, passem a votació.
Votacions:
S’aprova el dictamen per 12 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups
municipals d’ERC (4), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 vots en contra,
manifestats pels regidors de CIU
B-2 Modificació de l’acord de ple de l’establiment del règim de dedicació dels
membres de la corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacions
econòmiques per als grups polítics municipals
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 22 de setembre de 2016, amb el contingut següent:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març de 2015, en data 13 de juny de 2015 es va constituir
l’Ajuntament del mandat municipal 2015-2019.
L’Equip de Govern es va conformar fruit d’un pacte de govern entre ERC i CiU.
L’Alcalde va dictar les resolucions següents:
a) La resolució d’alcaldia 843/2015, de 9 de juliol 2015, mitjançant la qual
es va resoldre nomenar els Tinents d’Alcalde.
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b) La resolució 844/2015, de 9 de juliol de 2015, relativa a les delegacions
d’atribucions. Modificada per la resolució d’alcaldia 866/2015, de 14 de
juliol de 2015.
c) La resolució d’alcaldia 845/2015, de 9 de juliol de 2015, mitjançant la
qual es constitueix la Junta de Govern Local i es designen els seus
membres. Modificada per resolució d’alcaldia 865/2015, de 14 de juliol
de 2015.
Així mateix, el ple, en sessió de 13 de juliol de 2015, va adoptar, entre d’altres,
l’acord següent:
Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació,
retribucions, indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups
polítics municipals.
L’alcalde en l’exercici de les seves competències i a l’empara del marc normatiu
d’aplicació, un cop trencat el pacte de govern amb CiU, es va veure veu en la
necessitat de revisar les determinacions contingudes en les resolucions abans
esmentades.
De conformitat amb el marc normatiu vigent, i en concret a tenor del que
disposen els articles 20.1.b), 21 i 23, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53, 54, 55 i 56
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 43, en relació amb
l’article 116, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i
l’article 13 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, l’Alcalde, en la
Resolució núm. 959/2016, de data 15 de setembre de 2016, va acordar el
cessament, des del dia següent a la signatura d’aquesta resolució, dels regidors
de CiU designats mitjançant la resolució d’alcaldia 843/2015, de 9 de juliol de
2015, com a tinents d’Alcalde i que són els següents:
a)
b)
c)

Primer tinent d’alcalde: Sr. Rafael Ros i Penedo.
Tercer tinent d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez i Herrera.
Cinquè tinent d’alcalde: Sra. Maria Carmen Díaz i Rodríguez.

Va revocar, també des del dia següent a la signatura d’aquesta resolució, les
competències delegades, en virtut de la resolució d’alcaldia núm. 844/2015, al
Sr. Rafael Ros i Penedo, al Sr. Manuel Álvarez i Herrera, a la Sra. Maria Carmen
Díaz i Rodríguez i a la Sra. Marta Pujol i Armengol.
I va acordar el cessament, des del dia següent a la signatura d’aquesta
resolució, del regidors Sr. Rafael Ros i Penedo, Sr. Manuel Álvarez i Herrera i la
Sra. Maria Carmen Díaz i Rodríguez com a membres de la Junta de Govern
Local formalitzada mitjançant resolució d’alcaldia 845/2015.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa general, es proposa al Ple
l'adopció dels acords següents:
Primer.- Establir que els membres de la Corporació que a continuació es
relacionen, un cop revocades les seves delegacions , deixen d’estar subjectes al
règim de dedicació horària parcial i deixen per tant de percebre les retribucions
assignades en virtut d’aquesta dedicació en l’acord de ple :
- Rafael Ros i Penedo
- Manuel Álvarez i Herrera
- Maria Carmen Díaz i Rodríguez
- Marta Pujol i Armengol
Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació citats, donat que ja no
formen part de l’equip de govern , el règim d'indemnitzacions següent:
- Per assistència a les sessions de Ple ........... 125 € bruts per a cada Ple
que es realitzi.
Tot això sense perjudici del dret a ser indemnitzats per les despeses
efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental
d’aquestes.
Tercer.-Comunicar als interessats, a la resta de membres de la Corporació i
als treballadors del Consistori.
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el butlletí
municipal.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia és la modificació de l’acord de ple de
l’establiment de règims de dedicacions dels membres de la corporació, retribucions i
indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups municipals. Aquest punt és
fruit del trencament de govern i de les dedicacions i assignacions que estaven
retribuïdes pels antics membres de l’equip de govern.
Passaran a formar part de..., o sigui, en no formar part de l’equip de govern i no tenir
una dedicació, els correspondrà 125 euros bruts per cada ple que es realitzi. En aquest
punt suposo que potser voldran intervenir tots els membres de Convergència. D’acord.
Doncs, no sé si algú té alguna cosa abans... D’acord, doncs, passaríem la paraula.
Sra. Pujol – Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, els que em coneixeu sabeu que jo sóc
una dona afable i que normalment no m’enfado gaire. Avui no estic enfadada, estic
decebuda. Estic decebuda perquè penso que la meva tasca al govern aquests darrers
nou anys ha estat una bona tasca, evidentment amb errors, perquè tots ens podem
equivocar, però la manera en què he de plegar com a regidora en absolut és la que
més m’agrada.
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Jo volia dir moltes coses però en diré poques perquè avui els polítics m’ho han posat
molt fàcil. Aquesta tarda, escoltant la compareixença del president Puigdemont al
Parlament de Catalunya, ha dit una cosa que a mi m’ha semblat molt adequada per
repetir-la avui. Ell ha dit que l’art de fer política era que grups diferents, d’ideologies
diferents i de maneres de pensar diferents, com podem ser Esquerra Republicana de
Catalunya i Convergència i Unió en el moment en què vam fer el pacte, ens posem
d’acord i ens posem d’acord perquè ens ho mana la ciutadania, i amb l’obligació de
complir i de fer el millor per al nostre poble.
Jo crec que el pacte de govern i d’investidura, perquè és molt important anomenar la
investidura, era un pacte que va nàixer amb aquest objectiu. Una majoria de nou
regidors, 5 d’Esquerra Republicana i 4 de Convergència, ens vam posar d’acord per fer
el millor per al nostre municipi i complir el mandat que ens havia fet la ciutadania. Per
motius diferents, i no només perquè els regidors de Convergència i Unió no hagin
volgut, aquest pacte no ha funcionat i no ha pogut tirar endavant. I avui fa quinze
dies, el senyor alcalde, amb un decret d’alcaldia, ens va cessar als 4 regidors de
Convergència.
No podem oblidar que no només va ser un pacte de govern, va ser un pacte
d’investidura i de govern. Primer va la investidura, però d’això crec que, sobretot els
membres d’Esquerra Republicana i els de la seva assemblea, se n’han oblidat. És molt
fàcil trencar un pacte de govern i dir: «Vosaltres, gent de Convergència i Unió, ja no
formeu part del nostre govern perquè per diferents motius», amb els quals, potser
amb alguns estaria d’acord, «no hem estat capaços de tirar endavant». Però, com ha
dit el senyor Albert Gil, un altre cop m’ho ha posat fàcil, i ell és el màxim i darrer
responsable de tot allò que passa en aquest ajuntament, si ell ha estat capaç de
cessar-nos com a regidors, i com a acte democràtic, que jo crec que aquí tots som
molt demòcrates, ell també hauria d’haver renunciat a l’alcaldia. Perquè no només s’ha
trencat un pacte de govern, s’ha trencat un pacte d’investidura. Això és el que volia
dir. Gràcies.
Sra. Díaz- Bueno, yo tengo muy poquito más que añadir a lo que ha dicho Marta, pero
sí que estos días me encuentro a toda la gente del municipio y me pregunta cuál es el
verdadero motivo para romper un pacto de gobierno. Yo en este momento, y hace días
que lo estoy pensando, creo que los motivos que se han dicho no eran los motivos que
realmente…, se había roto por estos motivos, hay otros más que me gustaría que de
alguna manera me contestara. Porque un motivo de falta de confianza no creo que sea
suficiente para romper un pacto de gobierno. Entonces, mi pregunta era ésta.
Sr. Álvarez – Gràcies, senyor alcalde. Voldria dir una cosa, perquè normalment jo sóc
una persona –ja em coneixen– que de vegades em surt el meu caràcter. El senyor
Carles Fernández diu que no però és així. Avui intentaré que no sigui així, perquè
entenc que passi el que passi, el que hem d’aconseguir és que les relacions personals
entre tots nosaltres, entre la majoria si més no, no surtin perjudicades d’aquesta
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situació, que evidentment nosaltres no hem buscat i que hem intentat solucionar, però
que en tot cas avanço i li dic a tothom, i li dic també a vostè, senyor alcalde, que la
meva intenció en tot cas serà parlar, si parlo de vostè, com a figura institucional, i mai
ho faré, i vull que s’ho prengui així, si us plau, com una cosa personal.
Jo intentaré fer un petit resum, que sigui curt, d’aquest any i tres mesos de govern i
de la meva feina, i del que he vist i del que en principi opino d’aquesta situació en què
ens trobem, i ja dic que una llibertat que fins ara no he tingut, perquè ara estic a
l’oposició i puc dir coses que fins ara no havia pogut dir, per respecte als companys de
govern i sobretot per respecte al meu alcalde, que és vostè.
Com hem arribat a aquesta situació? Les eleccions de maig del 2015 el que comporten
és que hi ha no només dos grups grans, com fins havíem tingut, o havíem tingut en
aquest municipi fins aquell moment, sinó que hi ha dos grups i un altre també gran,
diguem-ne nous, una miqueta menys però també gran. Entre aquests tres grups
sumen 14 regidors. Esquerra fa una pujada molt gran, Esquerra guanya les eleccions,
nosaltres no ho hem discutit mai ni hem posat mai en qüestió aquest fet. Esquerra
queda la primera i guanya les eleccions, i de fet el redactat del pacte de govern i
d’investidura, que nosaltres som conscients del que vam posar, perquè ho vam posar
nosaltres, era que Esquerra havia guanyat les eleccions. Per tant, aquí no discutirem
res. Esquerra està en una situació que no havia tingut fins aquell moment i nosaltres
fem una baixada important.
Amb els mateixos regidors que Esquerra es troba un altre grup, que és el PSC, 5, 5, i
nosaltres 4. Aquí hi ha diferents possibilitats de pacte, eh?, estan explicats i jo crec
que tothom les sap, no? Però en tot cas hi ha una que és la que al final va quallar, que
és un pacte de govern entre 5 regidors d’Esquerra i 4 regidors de Convergència i Unió.
N’hi havia altres propostes sobre la taula, i vostès van estar negociant fins l’últim
moment amb l’altre grup, i dic fins l’altre moment i potser fins després de l’últim
moment, perquè el pacte estava tancat des de dilluns d’aquella setmana, de la
setmana de la investidura, i tot i que el pacte havia estat tancat i ens havien donat la
mà i ens havíem abraçat en una reunió que vam fer al seu local el dilluns, vostès van
continuar parlant amb els companys socialistes, sense dir-los que això era així, no?
Ens donem la mà, ens abracem. Jo explícitament dic: «Hem tancat un pacte, està tot
decidit, i vostès em contesten que sí.» Aquella reunió, l’última, va ser la més llarga
també i va provocar que en alguns moments, tant nosaltres com vostès sortíssim del
seu local perquè qui es quedava a dins mirés de parlar tranquil·lament i acabar de
tancar aquelles propostes que estaven sobre la taula.
El tema de la policia va ser l’escull que ens va allargar la negociació. Va ser una
regidoria que va estar sobre la taula fins l’últim moment, i que provocava que no es
tanqués el pacte. Nosaltres volíem la regidoria de la policia. Crèiem i continuem creient
que la policia necessita un canvi important, una neteja a fons en alguns aspectes, i així
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ho vam traslladar. Com que no es tancava el tema, vostè va insinuar –nosaltres ho
vam entendre així– que vostè probablement podria agafar aquesta regidoria, i
nosaltres ens vam quedar tranquils i el pacte es va tancar. I ens vam donar la mà i ens
vam abraçar. I això és veritat, i va ser així.
És un pacte de govern i d’investidura. Un pacte de govern vol dir que hi ha uns
regidors, en aquest cas de dos grups, que es reparteixen les carteres, i d’investidura
perquè aquests regidors arriben a un acord i investeixen un alcalde. Tots hem votat
un alcalde, tots hem confiat en un alcalde. L’alcalde ha tingut la confiança dels nou
regidors en aquell moment.
Quant a la meva assignació de carteres, jo em vaig quedar amb Hisenda, amb Noves
Tecnologies i amb una regidoria nova, que nosaltres portàvem al nostre programa
electoral i que va ser motiu també de converses i de pacte, que és la de Qualitat i
Millora Contínua. Una regidoria que mai ha funcionat, perquè Esquerra no ha volgut
que funcionés. I aquesta és la realitat. No ha volgut que funcionés perquè ha
considerat –crec jo, des del meu punt de vista, evidentment, i esperem que el senyor
alcalde, si no, ens digui el seu punt de vista– ells ens van i ens han traslladat, primer,
que consideraven que era una regidoria de control, anava al nostre programa electoral,
per tant, és una regidoria que nosaltres volíem instaurar i que crèiem que més tard o
més d’hora, a més a més ho continuem pensant, s’acabarà definint, ho instauraran
tots els municipis, i aquest també.
Feina feta. Durant aquest any i tres mesos, aquest regidor que està parlant ara amb
vostès va presentar un esborrany de pressupost, del pressupost del 2016, que no s’ha
aprovat, el 28 d’octubre del 2015. Aquest pressupost treballat amb els Serveis
Econòmics de l’ajuntament era la primera proposta que es presentava, perquè
entenem, jo entenia i continuo entenent-ho així, que el regidor ha de fer aquesta feina,
el regidor d’Hisenda ha de presentar una proposta de pressupost, i es presenta en
temps i forma el 28 d’octubre, es presenta en una reunió de govern que fèiem els
dijous totes les tardes.
Faig una explicació, en aquell moment, de les novetats o modificacions respecte al
pressupost anterior, que no eren gaires perquè com ja hem dit moltes vegades, els
ingressos de l’ajuntament estan bastant estables els últims anys, per tant, el que
podem fer és jugar una miqueta amb el que seria aquest pressupost ordinari.
Durant l’any 2016, aquest regidor ha fet catorze versions diferents d’aquest
pressupost. No una, ni dos, ni tres, catorze, que he anat comentant amb els companys
de govern. Totes. He anat incorporant aquelles peticions que han anat arribant als
Serveis Econòmics de l’ajuntament, i en moltíssimes reunions de govern, aquest
regidor li ha preguntat al senyor alcalde quan aprovarem el pressupost. D’això vull que
quedi constància, perquè és important per moltes coses que s’han pogut dir i que
molta gent ha pogut pensar en aquest any.
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Nosaltres creiem en la gestió. Aquest regidor creu en la gestió. Nosaltres creiem, jo
crec que la gestió feta des dels Serveis Econòmics ha sigut rigorosa, una bona feina, i
avui es veurà, en altres punts, probablement tenim uns bons resultats econòmics.
L’Ajuntament de la Roca té uns bons resultats econòmics, fruit de la feina de tots,
evidentment, però el nostre granet de sorra hem posat, evidentment, eh? Bona feina,
bons resultats econòmics, sobretot tenint en compte que venim d’una època amb un
pla d’ajust, complicada. L’ajuntament, el municipi ha patit molt a nivell econòmic, però
ens n’hem sortit, i per primera vegada en 7 anys de crisi molt gran, el govern
disposava de molts diners –molts– per invertir-hi. Aquest govern, el de vostè i el
nostre, s’ho ha deixat perdre.
Les ordenances es van aprovar en temps i forma. També és una proposta i és una
feina feta des dels Serveis Econòmics. He assistit a totes les juntes de govern, a totes
les reunions de govern. Això hi ha companys que no ho poden dir.
Respecte a l’altra regidoria, la de Noves Tecnologies, tenim un pla director de noves
tecnologies, que es va fer juntament amb el suport de la Diputació, de fet, ens ho va
fer la Diputació, i que és un pla director que contempla tot el que hauríem de fer a
nivell de noves tecnologies de l’any 2015 a l’any 2019. Aquest és el full de ruta
d’aquesta regidoria. Està estudiat, està aprovat i tenim recursos –tenim recursos, si
volem– per tirar-los endavant.
La regidoria de Qualitat i Millora Contínua, els companys d’Esquerra no m’han deixat
portar-la a terme. I aquest ha estat un dels punts, crec jo, de la no aprovació del
pressupost. Ells han considerat que era una regidoria de control i que no volien ser
controlats. No han entès el que és la qualitat, no han entès que qualitat, per exemple,
és que el senyor alcalde no hagi de passar per la vergonya d’assumir errors com els
que està assumint contínuament en aquest ple. No ha entès això. I de aquellos polvos,
estos barros.
Li haig de dir, i li diré ara, perquè no li he pogut dir abans personalment, que
l’ajuntament, aquest regidor concretament, va demanar a la Diputació que ens
acompanyés en la implantació d’aquest projecte de qualitat, i que la Diputació ens va
dir que sí, que ens ajudaria i aniríem de la mà. És més, s’ho ha pres i s’ho va prendre
tan bé perquè a nivell de mida, de la nostra mida d’ajuntament, d’un ajuntament de
10.500 habitants, seriem pioners a nivell de qualitat. Pioners, que el que podríem
assolir és que d’aquí a set anys sortíssim en una llista com a ajuntament amb un nivell
d’excel·lència a nivell de gestió interessant. Això què vol dir? Que donaríem millor
servei al ciutadà, que és el que entre tots entenem que hauríem d’aconseguir. Que
guanyaríem temps en respondre, per exemple, instàncies, que no se’ns perdrien, que
no se’ns perdien les instàncies. Que si entren instància el dia 6 de juliol, vostè no
hauria de passar pel tràngol de fer una aprovació per resolució d’alcaldia si aquella
instància necessitava d’una aprovació plenària. Tot això és qualitat.
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De cara al 2017, si em deixa l’ordinador, si us plau?, feina ja feta i presentada als
companys. Gràcies. Això que ensenyaré ara és perquè ningú ens pugui dir que
nosaltres, com a grup que pertany, que ha format part, vaja, d’un equip de govern fins
no fa gaire, ha fet la seva feina. (Pausa.) Vaja. M’han capat la connexió a internet,
senyor alcalde?
Sr. Alcalde – (El senyor alcalde intervé sense fer ús del micròfon.) Pregunti-li al
senyor interventor, que segur que té més credibilitat que jo, de cara a respondre-li...
problema, senyor interventor ha parlat inclús amb l’informàtic i hem hagut d’obrir
l’ordinador així. Si vol provar-ho? Estem entrant... Vosaltres mateixos, teniu
l’ordinador.
Sr. Álvarez- El que volia ensenyar en tot cas, i passaré un link a tot aquell que ho
vulgui, el dia 1 de setembre aquest regidor ha entrat i ha presentat als companys de
govern una proposta de pressupost per al 2017. El dia 1 de setembre. El dia 1 de
setembre s’ha traslladat i s’han fet peticions als diferents grups perquè aportin
propostes al pressupost del 2017. Feina feta, feina feta.
També feina feta: tenim encarregada una auditoria a la Diputació, que ens ha
d’estudiar els números de l’any 2016, que és l’últim any..., perdó, de l’any 2015, que
és l’últim any tancat. Aquesta també és una feina encarregada per aquest regidor.
Nosaltres creiem en la gestió. Nosaltres hem intentat... Internet no necessita el
domini. És igual, no passa res, no es preocupi.
Nosaltres hem estat fidels al pacte. Nosaltres hem estat al costat de l’alcalde. L’alcalde
ha estat el nostre alcalde, hem sigut lleials en tot moment. Hem sigut disciplinats. No
poden dir el mateix d’alguns companys de govern, que des d’un primer moment han
tingut una deslleialtat evident cap al nostre grup. En reunions mantingudes per alguns
membres de l’equip de govern del seu partit, senyor alcalde, s’han dit coses que no
eren veritat, i nosaltres, en reunions de govern, li hem traslladat aquesta inquietud
nostra. I no ha estat ni el mes passat ni fa dos mesos ni fa tres mesos, ja li vam dir
l’any passat. I vostè, com a alcalde i com a lider d’aquest grup, hauria d’haver fet
alguna cosa, i vostè no ha fet res per solucionar aquest problema, aquest càncer que
hem tingut a l’equip de govern.
Algun de vostès ha estat sembrant cizaña. Cizaña no sé com es diu en català, em
perdonaran, eh? Cizaña és aquell cereal... Zitzània? Doncs, gràcies, senyor Carles
Fernández. És un cereal que és tòxic i que és molt semblant al blat, i que hi ha escrits
que en èpoques pretèrites hi havia exèrcits que el que feien amb els camps o amb els
territoris que envaïen, per evitar que la gent tingués aliment, era plantar aquesta
planta. Vostès, vostè, algú en particular, ha estat sembrant la zitzània. I vostè, senyor
alcalde, que ho ha sabut i que ho sap, no ha fet res per evitar-ho. Vostè, que hauria de
liderar el grup, vostè, que hauria d’haver intentat que això funcionés, a vostè no li ha
interessat en cap moment com a alcalde que això funcionés. En realitat, el que ha fet
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amb aquest decret de destitució és allò que volia fer al mes de juliol de l’any passat, i
és governar en solitari. Vostè no volia uns companys de viatge, vostè només volia uns
vots. I aquesta és la realitat.
I després d’un any s’envalenteix i arriba a fer el que ha fet. Quinze mesos perduts. Una
falta de lideratge evident. No hem tingut un alcalde que tirés endavant amb aquest
projecte, no hem trobat un alcalde que es posés al davant i que solucionés els
problemes que hi havia dins de l’equip de govern, problemes que per altra banda són
normals en tots els col·lectius. En una parella hi ha problemes i són dues persones, per
tant, en un col·lectiu de nou persones és normal que hi hagi problemes, però a algú li
toca el paper de solucionar aquests problemes, a algú li toca el paper de fer que això
funcioni, a algú li toca el paper de dir «el pressupost s’ha d’aprovar». I aquest paper és
el paper de l’alcalde. Ja li hem dit en alguna ocasió. I hem estat sempre al seu costat –
sempre al seu costat. Hi ha una ombra molt gran que no ha permès que això
funcionés. Ja li he dit que no ens volien com a companys, només ens volien pels
nostres vots.
Mir, senyor alcalde, vostè ha de plegar, això és evident. Jo crec que ja ho havia
d’haver fet. En el moment en què vostè fa el que ha fet i que té...legalment pot fer-ho,
per tant...entrarem en temes legals d’aquí a un minut, eh? Legalment vostè pot fer el
que ha fet, però democràticament vostè hauria d’haver plegat en el minut posterior de
fer el decret de destitució dels quatre regidors de Convergència i Unió. Per què? Perquè
vostè és l’alcalde perquè nosaltres li vam votar. Si nosaltres no haguéssim votat, o no
l’haguéssim votat a vostè, potser vostè no seria alcalde. De fet, tenia molts números
per no ser-ho. I vostè ara s’aprofita de la legalitat. Pot fer-ho, eh?, i això no li ho
discutirem. El que li qüestiono és que vostè no hagi plegat. Aquesta postura, poc
democràtica, no és correcta, i a més, no és pròpia de vostè. Sincerament ho crec.
En un moment, el que el nostre partit, i el seu també, o el seu i el nostre, per no posar
un al davant de l’altre, i d’altres partits catalans, estan demanant que la llei no sigui un
corsé, que democràticament el poble està demanant coses que s’han de fer, vostè –
vostè, a la Roca– no fa cas d’això, d’un mandat democràtic, i vostè aprofita la llei per
no plegar. I aquesta és la veritat. Aquesta és la veritat. No trigui gaire, senyor alcalde,
no trigui gaire, perquè, de veritat, les coses sempre poden empitjorar, ja ho sap, i fins
ara estem com estem, fins ara vostè té el que té, però si no fa el pas que ha de fer, les
coses poden empitjorar. I realment té un problema, perquè darrere de vostè, el
número 2, amb tot el respecte, no tindrà mai el nostre suport. El seu número 2 no
podrà tenir mai el suport perquè quan algú traeix un grup, pot esperar el que pot
esperar. I aquesta és la veritat.
Li demano el que ja li ha demanat la meva companya de la Torreta, i la Marta també,
de la Roca, i és que faci un pensament i democràticament faci el pas que ha de fer, i
que ja hauria d’haver fet, que és presentar la renúncia com a alcalde i que no perdem
més temps, el municipi de la Roca no es mereix el que té. Gràcies.
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Sr. Ros- Sí. Jo, per il·lustrar la meva intervenció, m’agradaria posar una foto de fons,
no va amb internet per tant, això pot funcionar segur.
Bé, senyor alcalde, aquesta és la foto del pacte de govern i d’investidura. Una
signatura que va costar una miqueta de fer, perquè es va fer just mitja hora abans del
13 de juny de 2015, però es va fer la foto oficialment i va sortir en premsa. És una
foto publicada. N’hi ha més, però aquesta és una d’elles, que demostra el que es va
signar en aquell moment.
És aquest document, aquesta és una còpia, senyor alcalde, vostès tenen també la
seva. Com molt bé diu el títol, no sé si es veu, «acord d’investidura i de govern
Esquerra Republicana de Catalunya – Convergència i Unió». Per tant, aquest és el
document que legitima o legitimava el senyor Albert Gil per ser l’alcalde d’aquest
municipi. El senyor Albert Gil ara no està legitimitat, vostè ha trencat aquest pacte, ha
trencat aquest acord de govern i d’investidura, diversos incompliments però ara un
trencament formal, i, per tant, aquest és l’acord que el legitimava i que ja no el
legitima. Per tant, senyor Albert Gil, em sumo a l’opinió dels meus companys, li
demano que renunciï al seu càrrec. I que renunciï, i ho té fàcil. Article 40.4 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Ho té
molt fàcil, està regulat. A partir d’aquí, ja veurem com es reordena la Corporació i es
reordena el municipi, però vostè no pot continuar en el càrrec perquè ha trencat
aquest acord.
Aquest acord és fruit d’un debat, és fruit d’un consens, és fruit del diàleg. Hi ha dos
programes de dues formacions, dos programes electorals, diferents perquè són partits
diferents. Si no fossin partits diferents, ens presentaríem conjuntament, amb una sola
formació. Per tant, tots tenim matissos, tots tenim formes diferents d’entendre la
política, d’entendre el municipi, i arribem a un document unitari que posa en comú el
sentir de les dues formacions, i que permet que es fixi un full de ruta per treballar pel
bé del poble. Aquest document no és només un contracte entre les dues formacions,
entre els dos grups, és un contracte amb el poble, és un contracte amb la ciutadania.
Trencant aquest pacte es trenca el compromís que s’ha adoptat amb la ciutadania per
millorar la qualitat de vida de la ciutadania en aquest mandat. I això és molt greu, això
és el més greu que ha passat en aquest moment.
S’ha perdut, com han dit els meus companys, quinze mesos. Un any i tres mesos on es
podia haver fet molta més feina que la que s’ha fet, i sobretot s’ha incomplert el full de
ruta. En aquest full de ruta hi havia compromisos tan importants com els que ha dit el
senyor Manel Álvarez, que havia de ser regidor de Qualitat i Millora Continuada. La no
aprovació d’un pressupost bloqueja la creació d’aquesta regidoria de nova creació, una
regidoria que com s’ha explicat, era molt important perquè aquest ajuntament arribés
a uns estàndards d’organització i de qualitat en els quals estàvem treballant en el
mandat passat i cap als quals ens dirigíem, i en només un any tot això se n’ha anat en
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orris, i el caos regna ara en l’organització, quan teníem l’oportunitat, teníem les eines,
teníem els instruments i teníem les persones, i això no s’ha volgut fer.
Però no aprovant un pressupost, que és la punta de l’iceberg que ensenya tot el que ha
passat durant aquests quinze mesos, han quedat bloquejats, sense projectes i sense
instruments, projectes tan importants com el passatge Espanya de la Torreta, que té
finançament del Xarxa per a l’any vinent, per al 2017, i del qual no s’ha pogut fer ni un
trist avantprojecte. I els veïns del passatge Espanya de la Torreta ens el reclamen. No
s’ha pogut determinar el finançament de la segona fase de l’eix cívic de la Torreta o de
l’eix cívic de la rambla de Santa Agnès, i això està aquí, en aquest pacte. O el Pla
d’usos de la rectoria vella de Santa Agnès, que té diners del Xarxa per al 2017 i per al
2018. S’ha treballat fins on s’ha pogut, però allà no se’ns ha permès, ens hem quedat
bloquejats.
El nostre document del dia 1 de setembre és un document que pretenia desbloquejar
aquesta situació. No de la manera que s’ha desbloquejat, evidentment, però pretenia
desbloquejar-lo d’alguna forma que permetés tirar endavant, no per la voluntat de
Convergència sinó pel bé del poble, pel bé del municipi.
Jo abundaré una miqueta en el que han dit els meus companys, el que m’ha dit
concretament en Manel Álvarez, i és que en aquesta no aprovació del pressupost hi ha
una manca de lideratge, i aquesta manca de lideratge és tota seva, senyor alcalde,
tota seva. Perquè un alcalde és un home de pau, és un home de consens, és un home
de diàleg, un home que ha d’arribar a l’acord, i no aconseguir aprovar un pressupost
quan es té una majoria absoluta és no tenir capacitat de diàleg, no tenir capacitat de
consens, no ser capaç d’arribar a acords. I això és molt preocupant, que vulgui
governar amb 5 regidors transitòriament, ara amb 4. Molt preocupant perquè la
representativitat cap al poble és molt limitada. I evidentment, les decisions importants
que s’han de prendre per al nostre poble, si no s’han pres amb 9 regidors, difícilment
es prendran amb 5. La representació és molt baixa i hi ha decisions molt importants
que no les poden prendre 5 persones, sinó que s’han d’abocar en aquest plenari
perquè molts altres grups puguem opinar, perquè som tant representatius com vostès.
Les diferències de vots estan en una forquilla d’uns 150 vots. Si no recordo malament,
nosaltres teníem 1.077, el PSC tenia uns 27 més que nosaltres, i vostès uns 150,
aproximadament. Per tant, amb aquesta forquilla estem representant d’una forma molt
igualada, PSC amb 5 regidors, Esquerra amb 5, Convergència amb 4, a diferents
formes d’entendre el municipi de la ciutadania, i diferents sensibilitats de
representació.
La manca de diàleg, la manca de consens, la manca d’acord, ens ha portat a aquesta
situació, i l’incompliment del pacte. L’incompliment reiterat del pacte. La situació que
ens aboca és una situació molt preocupant. Molt preocupant perquè aquests dies hem
tingut ocasió de fer una ronda amb la resta de grups de l’oposició, i tots coincidim amb
qualificar aquest mandat d’un mandat perdut. Durant aquests quinze mesos s’han
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desenvolupat els projectes que ja estaven avançats. S’ha canviat l’enllumenat públic,
4.221 punts de llum, una feina que s’arrossegava de fa tres o quatre anys, des de
l’auditoria lumínica que vam fer amb la Diputació, fins a la redacció del projecte, la
licitació i l’adjudicació d’obra, i en els darrers quinze mesos el que és més visible per a
la ciutadania, que és el canvi de les llumeneres. Però ara no hi ha cap projecte
preparat per a l’any que ve. S’han fet els eixos cívics, ara es canviarà la teulada de la
rectoria vella, i fins i tot aquest aparell que hi ha aquí, en el Parc del Mogent, s’havia
demanat un any i mig enrere. Fins i tot això.
Ara la situació preocupant és què farem l’any que ve, i com aplicarem diners, primer
d’un pressupost que no tenim, i després dels que ens arribaran del programa Xarxa de
la Diputació, que és la principal línia de finançament. Per tant, estem en una situació
encallada, molt complicada, molt difícil i molt preocupant. I hem coincidit tots els grups
en qualificar-la de preocupant.
En aquesta línea de lideratge que li hem dit, l’alcalde és el director d’orquestra, és el
coordinador, és el que ha de tenir una miqueta cura de tot, ha d’estar pendent de
l’organització interna, de l’organització externa, de la ciutadania, de les demandes, de
les coses de llarg recorregut, de les del dia a dia, de les de curt; és a dir, és una feina
molt complexa. És un repartidor de joc, és el Xavi del Barça, per entendre’ns. I en
l’actual conjuntura, en la conjuntura de les dues forces que vam signar aquest pacte
de govern i d’investidura, la seva feina era encara més difícil, perquè partíem d’una
situació viciada i greu, i és que vostès havien incorporat un trànsfuga a les seves files.
L’any 1998 –1998– totes les formacions que hi havia en aquell moment a l’espectre
polític, ara hi ha formacions noves, Colau, Podemos, aquestes coses, però en aquella
època Esquerra, que és un partit molt antic, ja hi era, i totes les formacions vam signar
el Pacte Antitransfuguisme, que està vigent –que està vigent– i vostès se’l van saltar. I
nosaltres vam callar i vam fer una campanya neta, una campanya electoral neta, en
positiu, no vam parlar del tema perquè sabíem que després caldria arribar a acords. Ho
sabíem. Nosaltres ens vam enfrontar a una campanya bruta, una campanya
subterrània, que parlava de nosaltres. Un trànsfuga, si entra a la viquipèdia, si entren
a qualsevol diccionari, té diferents accepcions, diferents entrades, però una d’elles és
molt senzilla i és de llibre. És un militant d’un partit que abandona aquell partit i se’n
va a un altre partit. Per tant, és així de fàcil. Per a nosaltres és més, és algú que ha
traït la confiança que s’havia dipositat en ell.
Evidentment, construir confiança, jo l’únic que he sentit en premsa és que no hi havia
confiança, com a motiu d’aquest trencament. Construir confiança amb aquestes bases
no és fàcil, per tant, la feina seva, senyor alcalde, era molt més dura, molt més difícil i
anava molt més enllà de la feina, que ja és difícil, que ja és complicada i que ja
requereix molt d’esforç i molta dedicació. I aquesta feina no s’ha fet. Tot el contrari,
com li ha dit el regidor Manel Álvarez, hem hagut de sentir diàriament la deslleialtat.
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L’hem sentit a dins, l’hem sentit a fora, la gent parla. El que es diu en una reunió, que
sembla que quedi allà, no queda allà, després t’ho comenten, t’ho diuen.
Però hem arribat fins i tot a situacions absolutament rocambolesques, que realment
s’ho haurien de fer mirar. Ens ha arribat a trucar un exconseller per demanar-nos que
ens reuníssim amb un director general d’una companyia de serveis, el qual ens
acusava de ser nosaltres els bloquejadors d’un tema. I evidentment nosaltres, aquell
tema no era ni de les nostres regidories, ni coneixíem en quin estat estaven, i
òbviament no l’estàvem bloquejant perquè ni havia vingut a aprovació ni s’havia
treballat ni s’havia sabut absolutament res d’aquest tema. Però això ha estat un
continu, i hem estat molt lleials. Un any i tres mesos de lleialtat absoluta, de silenci
absolut, de rentar aquesta roba bruta a casa, i de plantejar un document el dia 1 de
setembre en positiu, per continuar, per construir, per millorar. La resposta, fàcil:
trenquem el pacte de govern. I el d’investidura?
Senyor alcalde, no està legitimat per governar, per ser alcalde. El seu govern, la seva
alcaldia en aquest moment és un frau, una estafa, una estafa als ciutadans. Als
ciutadans i les ciutadanes de la Roca del Vallès, una veritable estafa. Plegui per
dignitat, plegui per honestedat. Obri l’oportunitat que hi hagi altres opcions per
governar el municipi amb estabilitat, amb confiança. I si no hi són, la pròpia llei regula
la possibilitat d’una junta gestora. Si l’aritmètica no suma, hi ha opcions, hi ha moltes
opcions. Evidentment, el municipi no pot seguir en aquesta situació. La situació
dramàtica d’aquests quinze mesos que ens han deixat el municipi encallat s’havia de
desllorigar, d’aquí el nostre document. I en aquest moment, pel bé de la ciutadania,
hem de poder tirar endavant. Si no ho fa per nosaltres, si no ho fa per l’efecte kleenex
que ha fet amb el pacte de govern i amb el pacte d’investidura, si creu que els nostres
vots se’ls pot quedar com si res, no ho faci per nosaltres, faci-ho pel poble. El poble de
la Roca això no s’ho mereix.
Sr. Alcalde- Molt bé, gràcies. Algú...ja m’ho esperava, eh?, que volguessin intervenir.
Bé, com sempre, només diré dues coses: sempre hi ha d’haver la paraula
desafortunada. Parlar de càncer ha desqualificat tota la resta per a mi, tota l’altra resta
de discursos. Però de tota manera, com que tampoc m’ha sorprès, bé...
Marta, tens tota la raó, no et mereixies acabar així, segur. Però quan s’ha de prendre
una decisió d’aquest tipus, una decisió que s’havia avançat en més d’una ocasió... Ara
és molt fàcil, eh?, vull dir, jo et puc explicar la meva versió, explicar a tothom les
nostres versions, cadascú tindrà les nostres...l’única cosa que trobo a faltar és que en
cap moment, en cap dels dos discursos, s’ha fet cap mena d’autocrítica, tot ha sigut
perfecte, tot ha sigut un compte de fades. Nosaltres evidentment hem fet, hem creat,
com ho ha dit?, el regne del caos, que regna el caos a l’ajuntament. Bé, això de
l’ajuntament ja seria per fer un programa a part, la realitat interna de la casa. Però
que nosaltres preveiem i tenim clar que hi ha diferents coses que s’han de canviar, que
són coses que hem de treballar i que n’hem de treballar, però no anomenaria fer una
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neteja a fons de la policia. Són aquests moments els que realment marquen el tipus de
coses que alguns membres –dic alguns– han fet, d’altres no. Per tant, n’hem parlat
moltes vegades i probablement en seguirem parlant moltes més, perquè, evidentment,
com deia el senyor Álvarez, que deia que no era res personal, doncs, així ho agafo.
Probablement tinguin el convenciment vostès que jo he de plegar. Doncs, que
sàpiguen que no faré. En tot cas, amb les mateixes maneres que vostès han
argumentat, tenen una possibilitat de fer una moció de censura demà mateix, i decidir,
doncs, que la segona força més votada governi el municipi i arribi a un pacte amb
vostè, un pacte estable, un pacte potser de qualsevol altra manera. I que justifiquem
aquestes coses. Evidentment, nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, vam ser
molt i molt dolents durant vuit anys, donant-li l’alcaldia a algú que no havia sigut
capaç de guanyar mai les eleccions en el poble. Això també ha sigut un petit problema:
que vostè tampoc ha entès mai la seva situació. Vostè i jo n’hem parlat moltes
vegades, però de tota manera ara és un moment en què potser ja no cal anar més
enllà. Vostè deia que fins el darrer moment hi havia la possibilitat que s’hagués fet el
pacte, un pacte diferent. Doncs, suposo que ara mateix, després d’haver comentat que
hem fet diverses reunions i tothom ha fet la mateixa valoració que vostè, suposo que
tampoc li serà molt difícil de fer.
Probablement, igual que ara ens toca estar a nosaltres davant, mirin, ens va votar la
majoria del poble, bé, vam ser la força més votada i, per tant, ens creiem legitimats
per seguir endavant. Vostès no creuen això, ho tenen, no sé si fàcil o no però tenen
una següent opció. De tota manera, si vostès parlen de càncer, parlen d’ombra, parlen
de diverses coses de transfuguisme, quan aquest senyor va deixar Convergència..., a
més, parla de militant... Bé, no sé si el senyor Fortí militava o no militava a
Convergència, però bé, això és una cosa. El que de ben segur vostès en aquell
moment ens haurien d’haver dit: «No, no, mira, no pactarem amb vosaltres si el
senyor Fortí no se’n va», si vostès tenien tan clar que seria aquesta opció i aquest
d’això.
Probablement també siguin coses que haurem de comentar, que s’han treballat moltes
coses. Potser no entraré a debatre les catorze vegades que diu el senyor Álvarez que
ho ha comentat, o els molts diners que hem deixat de perdre, que jo no sé ni quantes
vegades també ho vaig arribar a comentar, però de fet, el bloqueig no ha sigut només
i exclusivament per part d’Esquerra Republicana. De fet, des del dia que va passar no
he sentit ni en una sola de les seves declaracions, que acceptin que han fet res
malament. I a mi això també em sobta, la veritat.
Comenten que teníem clar que volíem el trencament des del minut zero. No. No era
així, el que passa és que les coses no han funcionat. Manca de lideratge? Suposo,
probablement no m’he volgut imposar ni fer certes coses que creia que no ens
pertocaven, que haviem d’arribar a acords, si és que eren possibles, i tirar-ho
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endavant. El que passa és que tampoc he volgut...hi ha hagut una voluntat massa
clara.
La regidora de Qualitat i Millora Contínua, jo recordo que vaig formar part d’una reunió
on va ser la primera vegada que realment la qualitat i millora contínua es va posar
sobre la taula amb la manera de desplegar-la i la manera de fer-la. En aquell moment,
es parlava inclús de redistribuir diferents coses que portaven diferents regidories, i
canviar-les a diferents regidories per tal d’optimitzar o de millorar el servei. Això volia
dir també modificar els pactes aquests que estem dient que s’havia arribat a un acord.
I posar per sobre de tots els regidors un regidor al mateix nivell que l’interventor i el
secretari. Hi havia aquesta regidoria, que no era transversal sinó que estava per sobre
de les demés regidories. I aquest nom, un regidor que està per sobre dels demés,
vaja, jo creia fins una reunió que vaig tenir amb vostès, en què van anomenar que
l’alcalde era testimonial, o sigui, era l’objecte com més simbòlic. Doncs, no. Som 5
regidors d’Esquerra, 4 de Convergència, i el simbolisme no és així. De tota manera,
probablement hem malentès les coses.
El que a mi em queda com gran dubte és: si ho estàvem fent tot tan malament, si ho
estàvem, com és que hem continuat un any i tres mesos? En unes declaracions que
feia vostè deia: «Només hem fet malament no saber explicar tot el que hem fet bé.» I
acte seguit deia: «Només hem fet malament no trencar això a les primeres de canvi.»
No entenc per què hem arribat, llavors, a un any i tres mesos, si tot ho estàvem fent
tan malament, si érem tan dolents, si érem aquestes coses que ens han estat dient.
No voldria anar més enllà ni entrar en coses més concretes, perquè com bé hem
comentat, suposo que això ho hem de deixar en discrepàncies molt, molt profundes,
polítiques, però no anar a un nivell personal. Per tant, jo el que sí que els agrairia és
que depèn quins adjectius i quines paraules utilitzem, les mesurem una mica més.
Gràcies.
Sr. Álvarez- No val la pena entrar o dir més del que jo crec que ja hem dit, no? Hem
estat un any i tres mesos intentant que això funcionés millor, i els últims intents, per
exemple, jo els puc explicar. Que això no funcionava era evident, o no funcionava bé,
diguem-ho així, que podia funcionar molt millor. Nosaltres fem un document el dia 1
de setembre perquè ja portem un curs, i, per tant interessa que no perdem més
cursos. Es fa un pla positiu, com ja hem dit. Feia mesos que personalment jo anava al
darrere de vostè per trobar-nos una vegada a la setmana. No he aconseguit trobar-nos
en cap moment. Vostè té una agenda molt complicada, sí que és cert, no ens hem
trobat mai. L’hora que teníem reservada era de 10 a 11, crec recordar, els divendres, i
va ser perquè jo vaig parlar amb la seva secretària i vam trobar un forat perquè vostè
no tenia temps per fer-ho.
Però és igual, jo crec que tothom que està aquí ja ha vist el posicionament dels uns i
dels altres i ha escoltat els motius dels uns i dels altres. I sobretot el que ha vist és

22
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
29/11/2016

ALCALDE

Cèsar Romero García

29/11/2016

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

162b687796344466b4272bfec3bf5746001

Url de validació

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

Data document: 29/11/2016

que hi ha un alcalde que s’ha aprofitat d’una possibilitat, legal, és cert. Jo crec que hi
ha un abans i un després amb els pactes de govern, a la Roca com a mínim, i és que
els pactes els haurem de considerar, i probablement l’error ha estat aquí per part de
tots, com a contractes vinculants. I els contractes tenen clàusules de resolució que
contemplen possibilitats com aquesta, i hauríem d’afegir clàusules de resolució, no? El
contracte es trenca, es trenca perquè una persona o un grup de persones decideix
unilateralment que es carrega una cosa, i els altres no tenen cap possibilitat de fer res,
i a més a més ens diuen en plan «xulo» que si volen fer alguna cosa, presentin una
moció de censura. Aquesta és la democràcia que avui estem veient en aquest ple, la
veritat, bastant deplorable.
Aviso a navegantes: el temps ho cura tot, ja ho sabem, eh?, però serà difícil
d’entendre què hauria de fer una formació política per pactar amb una altra formació
política, amb un document signat per ambdues parts –signat– amb un acord previ
d’encaixada de mans, amb una abraçada fins i tot, i que tot això es quedi en un no res,
i que una de les dues parts s’aprofiti sense més d’aquest fet. Si no entenem que per
sobre de moltes coses està la democràcia, si no entenem que vostè s’ha aprofitat
d’aquesta situació, si vostè no entén que ha perdut la confiança de quatre persones
que el van votar, perquè vostè ha fet el trencament unilateral d’un pacte, no cal que
en parlem més, estem perdent el temps. Estem perdent el temps, i que cadascú faci el
que hagi de fer.
Sr. Ros – Bé, jo volia afegir que dintre d’aquesta situació preocupant, n’hi ha una altra
que també és preocupant, i és que, com li han dit en l’anterior punt, és que pretengui
governar per decret, per decretazo, com el que ha fet destituint-nos, un decretazo. En
aquest any i tres mesos, i estant a dintre del govern, hem assistit a la manca de
transparència més absoluta que havíem vist mai en aquest consistori. I vostès eren els
que prometien ajuntaments de vidre. Suposo que seria de vidre opac. El ple està buit
de contingut, els ordres del dia que ens han arribat als plens estan buits de contingut, i
com ha explicat molt bé el regidor Manel Álvarez abans, han utilitzat les juntes i
l’alcaldia, sobretot l’alcaldia. I a les juntes s’han trobat que fins i tot s’ha hagut de
deixar sobre la taula algun punt molt més que dubtós. Ja no hi som, a la junta de
govern, s’han quedat sols, s’han muntat el «xiringuito» i ara el que aprovin a la junta
de govern no estarà sota el nostre control directe, sinó indirecte, a posteriori, que
evidentment l’exercirem.
Nosaltres ara hem accedit a la llibertat, mentre érem dins del pacte de govern, hem
hagut de callar, hem hagut d’aguantar la lleialtat més absoluta a l’alcalde. Ara això és
diferent, i en aquest moment nosaltres farem una oposició rigorosa, positiva,
constructiva, com hem fet sempre quan hem estat a l’oposició, però farem una
oposició de control. Perquè sabem que hi ha d’haver control, perquè hi ha regidories
que no són gaire polides i generen dubtes. I com que ho coneixem, quan vostès
incorporen el transfuguisme, es projecte sobre vostè, senyor alcalde, una ombra
enorme, com li han dit, que el deixa fins i tot com un ninot en reunions, fins i tot
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davant d’un secretari general. Una imatge penosa de l’Ajuntament de la Roca, però
que té la preocupació que el que s’estigui fent s’estigui fent molt acuradament.
La major part dels problemes que vam tenir en el nostre mandat van venir per aquesta
banda. I nosaltres vam solucionar això, ho vam solucionar. I vam tenir problemes,
però els vam detectar a temps i els vam solucionar. A vostè se li han colat fins a la
cuina, fins a la cuina, i evidentment, nosaltres ara estem aquí per exercir aquest
control, i entenc que els companys de l’oposició també, no ho farem sols, evidentment.
Volia fer un parell de puntualitzacions sobre la seva intervenció. La paraula «neteja a
fons de la policia» no sé si és afortunada o no, potser no ho és gaire, però sí que és
cert que cal i és molt necessària una actuació dintre del cos de la policia, que nosaltres
hem anomenat Pla director de la policia, que hem reclamat reiteradament perquè allà
treballen sense direcció, sense ordre, sense projecte, sense rumb. Hi ha persones que
es mereixen la motivació i la projecció personal i de les seves carreres professionals,
que estan quedant en entredit perquè no tenen un pla director, perquè no saben com
han d’actuar i treballen per rutina. I la situació sabem que allà és molt preocupant i
està enquistada, i s’ha de prendre una determinació immediata, i això, en un govern
en una minoria molt minoritària, doncs, realment serà molt difícil.
També una altra consideració, sobre la regidoria de Qualitat i Millora Continuada. El
que es van plantejar en aquella reunió, a la qual jo no vaig assistir perquè no em
tocava, és que calia un organigrama funcional, i estem obligats per llei. I després de
quinze mesos no tenim un organigrama funcional, unes regidories trepitgen les altres, i
hi ha ingerències. Ingerències, algunes d’elles interessades, evidentment, i això és el
caos, el caos que he dit abans. I això fins i tot permet que algun funcionari contesti
«això no ho portes tu». Per tant, costa molt que un regidor pugui exercir autoritat
quan algú l’ha desautoritzat abans. I això ha passat, això ha passat. I això ho
coneixem, ho hem patit.
Sobre el que vaig dir a la meva intervenció a l’entrevista televisada, potser no la va
entendre. Jo no vaig dir que haguéssim hagut de trencar el primer mes, perquè hem
estat molt pacients –molt pacients– massa. El que vaig dir és que havíem d’haver
donat un cop de puny sobre la taula el primer mes, ens havíem d’haver plantat i haver
situat les coses en el seu lloc. Això és el que hauríem hagut de fer. Jo el mes de juliol li
vaig portar l’organigrama funcional de les meves àrees, de les meves regidories, i
encara espero una resposta; el mes de juliol. Elaborat, presentat als tècnics, parlat
amb tothom, i el setembre rebo una ingerència que trepitjava la major part de les
funcions de les meves àrees. Molt difícil treballar així, és molt difícil. I tot això s’hagués
pogut anar solucionant mica en mica, és el que esperàvem, som pacients, som
prudents, són nous, acaben d’arribar, no coneixen la casa, espera’t a veure, tal...però
això ha petat –això ha petat. I quan peta, el que no poden esperar és que callem,
perquè la democràcia, la transparència, la llibertat, és la que exercirem, perquè
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nosaltres sí creiem, i l’exercirem més que mai, si és que pot haver-hi un mes en una
cosa que és simplement democràcia.
No permetrem aquest «xiringuito» que hem vist. No permetrem el sectarisme, no ho
permetrem. Hem vist com es subvenciona uns, els altres no, uns més, els altres no,
vestits d’una manera... Uns que es passegen per la casa sense nomenaments, sense
càrrecs. Uns que fan feines a carrer sense concessions administratives... Bé, tot això...
I no només ho hem vist nosaltres, ho ha vist algú més. I farem que els ajuntaments
siguin de vidre –farem que siguin de vidre.
Sr. Alcalde – Bé, gràcies, senyor Ros. M’agrada que ara sàpiga el que vol dir la
regidoria de Qualitat i Millora Contínua. Quan jo li he preguntat, potser fins a una
desena de vegades, si havien parlat de la reunió que jo havia tingut. Però bé, és igual,
vostè va reclamar també en el seu dia una reunió per posar les coses clares entre
Convergència i Esquerra, i el que vostè i jo diguéssim, això anava a missa. Al cap d’uns
dies, quan a vostè no li va agradar el que estàvem parlant, va venir al meu despatx el
senyor Álvarez, amb qui sí que ens hem reunit i, per tant, no pot dir que no, de fet, la
darrera reunió va ser el dia següent del ple ordinari de juliol, i a més, són d’aquelles
coses que, bé, ja les sabem. I vam estar parlant. Per tant, no hi ha cap problema –no
hi ha cap problema. Vostè mateix em deia que això era una cosa del Manel, i que vostè
no s’hi posava. Per tant, si vostè a mi m’estava dient que vostè i jo fèiem quadrar aquí
la gent i després em contestava això...perquè li vaig dir diferents vegades, eh? Però
bé, això ja és entre vostè i jo, si vostè té més credibilitat que jo o menys, i pel que
entenc i pel que vostès estan dient, segur que tota la credibilitat la té vostè, però al
final aquí hi ha la gent que valori, d’acord?
Miri, les parets de vidre, totes aquestes coses que estem parlant, tindrem moltes coses
a parlar, segur, de ben segur, i vostès faran una magnífica oposició constructiva, i
nosaltres també podrem fer algunes feines i veure com va tot, i si es pot anar a millor,
sense vostè, per exemple, o no, o al final nosaltres érem realment el problema
d’algunes àrees, no ho sé. Això el temps ho dirà. Per tant, ara el que ens toca a
nosaltres és positiu i tirar endavant. Per tant, aquí, escolti, necessitarem l’ajuda de
tothom. Evidentment, pel que vostè ha dit, amb la seva oposició constructiva, i sempre
a favor del poble, estic segur que arribarem a molts acords, i probablement també
sigui això.
En el ple, a diferents plens, se’ns ha proposat moltes vegades obrir el pressupost 2016
a les diferents formacions, i aquí era una de les coses que jo li deia. Com entendràs
que jo presenti el pressupost al PSC o a Iniciativa, arribi a acords amb ells que amb tu
no estic podent arribar? I això podia haver passat també. Per tant, aquí em sembla
que tots hem intentat aguantar el màxim i anar veient cap a on anàvem.
Sectarisme? Bé, com no pot ser d’una altra manera, li he de respectar i ja veurem
realment qui actua, i qui actua així, perquè a la intervenció del senyor Álvarez, ha dit:
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«Les coses poden anar molt pitjor.» Són tons que bàsicament no sé com agafar-los.
Per tant, me’ls agafo com que vol dir que perquè no tenim aquesta manera de treballar
bona dintre de l’ajuntament, doncs, encara podem cometre més tipus d’errors així.
Perquè de l’altra manera tampoc la voldria entendre.
Bé, evidentment, al final això serà la seva visió, la nostra visió i malauradament ara ja
és allò de dir «tu vas dir, jo vaig dir». Nosaltres ens hem equivocat en moltes coses i
també hauríem d’haver donat cops de puny més forts sobre la taula que no vam fer.
Bé, ens hem equivocat tots, per tant, ara hem pres una decisió, com a assemblea, com
a govern i ens toca tirar endavant, i evidentment pensant en què les coses poden anar
a molt millor del que anaven, això és evident.
Sr. Ros- Simplement per afegir que des del grup, i entenc que és el sentir de tots els
companys, lamentem molt aquesta situació, però que entenem que d’Esquerra
Republicana tenim persones en el poble amb qui ens seguirem veient, que estan aquí,
entre el públic, i en qui hem tingut sempre una relació extraordinària, i espero que la
puguem seguir tenint, perquè realment hem establert moments de diàleg, moments de
treball interessants, que després hauran desembocat en una assemblea que no
coneixem ni com es va convocar ni qui va assistir, ni sabem res més, però sabem que
hi ha persones amb qui hem compartit estones, fins i tot en aquesta sala de plens, i
estones a la sala de juntes treballant i en altres locals de reunions, i que tots hem
tingut un denominador comú, que és que teníem una voluntat de treballar per millorar
el nostre municipi. I amb aquesta voluntat jo crec que podrem seguir parlant amb
aquestes persones.
Vostès han tancat una porta. És molt perillós tancar portes. En aquest moment estem
en un procés de transició nacional molt difícil, que s’aguanta amb uns límits molt
febles, i que l’hem de reforçar dia a dia. I avui, al Parlament de Catalunya, aquest
procés s’ha reforçat, però a l’Ajuntament de la Roca no. Per tant, haurem de seguir
treballant en la línia de reforçar, i no es poden tancar portes, és molt perillós tancar
portes. I ho dic en positiu i deixant-la una mica entreoberta.
Sr. Alcalde – Gràcies, l’hi agraeixo. Com no pot ser d’una altra manera, comparteixo
el fet nacional evidentment. Aquests dies alguna gent el que directament m’han vingut
a dir és com hem pogut trencar un pacte nacionalista. Bé, doncs perquè l’estelada no
ho ha d’aguantar tot, d’acord? Per tant, en aquest sentit em sembla molt bé aquests
comentaris que fan, estem totalment d’acord, i, per tant, aquí ens trobarem segur
sempre, al costat. Algun...?
Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Hi ha hagut un empat, 4 vots favorables i 4 «no», i 7 abstencions.
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Hauríem de tornar a fer una segona votació. Vuit abstencions? Vuit, perdó. Vuit
abstencions, 4 vots favorables i 4 «no». Haurem de tornar a votar.
(Els regidors emeten el vot.)
En aquest cas, a la segona votació el vot de qualitat de l’alcalde preval, llavors,
donarem per aprovada aquest punt.
Votacions:
S’aprova el dictamen per 4 vots a favor, manifestats pels regidors del grup municipal
d’ERC i el vot de qualitat de l’alcalde, 4 vots en contra manifestats pels regidors dels
grups municipals de CIU i 8 abstencions, manifestades pels regidors dels grups
municipals del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1).
Àrea de Serveis Econòmics
B-3 Aprovació del compte general de l’exercici 2015 de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 22 de setembre de 2016, amb el contingut següent:
“VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2015.
VIST el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes sobre el
Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2015,per dos
(2) vots favorables (ERC i CiU), zero (0) vots negatius i dos (2) vots en
abstenció (PSC-PM i ICV-EUiA-E). Es destaca l’absència del representant de
PPC.
VIST l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
VIST que el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any
2015 i el Dictamen de la Comissió Especial de Comptes sobre aquest tema, han
estat exposats al públic en el Taulell d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 25 de
juliol de 2016 (CVE-Número de registre: 022016012736), durant quinze dies,
durant els quals i vuit dies més, els interessats van poder presentar al·legacions
i/o reclamacions.
VIST que de la informació rebuda de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà –òrgan
competent en la gestió del Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès-, durant aquest termini no s’ha presentat cap al·legació i/o reclamació,
reparament i/o observació.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de
l’any 2015.
SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015.
TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió i Recaptació de Multes per infraccions
de circulació realitzat per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2015.
QUART.- Rendir el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de
l’any 2015, així aprovat i tota la documentació que l’integra a la fiscalització del
Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com
s’estableix en l’article 212.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El següent punt és el compte general de l’exercici 2015.
Bé, en aquest punt de la presentació del compte general, per què presentem aquest
compte general? És el quart pas que ens toca fer de les diferents fases, el tema de
l’aprovació del pressupost, que és per ple, l’execució, la liquidació del compte
general..., perdó, la liquidació, que és aprovada per resolució d’alcaldia i ratificada,
portada al ple, i ara anem al darrer punt d’aquesta situació, que és la presentació del
compte general.
Bàsicament aquí tenim els ingressos i les despeses que quan es va presentar el tema
de la liquidació ja es van dur a ple. Aquí el que hem de mirar és què és el que
conforma el compte general. El compte general, l’objectiu és reflectir la gestió
realitzada en aspectes econòmics, financers, patrimonials i pressupostaris. Dintre
d’aquí, el compte de resultats econòmic i patrimonial. Com han anat, des del punt de
vista comptable, els resultats pressupostaris, que aquí...i després, el tema de
l’arqueig... bé, m’estic perdent... bé, el romanent de Tresoreria, i aquí són el calendari
legal i el calendari de l’ajuntament.
Ara mateix estem en el tema de l’aprovació pel ple del compte general, això s’ha de
notificar, s’ha de portar abans de l’1 d’octubre. Avui ho portem al ple del dia 29 de
setembre, i després això s’ha d’enviar, abans del 15 d’octubre, a la Sindicatura de
Comptes, per tant, en principi creiem que entre demà i la setmana vinent el podrem
entregar en temps i forma.
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Entenc que és el que sé del tema de la presentació del compte general. No sé si tenen
alguna pregunta.
Sr. Álvarez – A veure, és que no hem vist gairebé res, la veritat. Llavors, no sé si pot
ser una miqueta més concís. És un tema important. O si vol que li fem un cop de mà.
Sr. Alcalde – Doncs, miri, si em vol fer un cop de mà, no tinc cap mena de problema.
Ah, era retòrica Ah, doncs, no...
Sr. Álvarez – No era una oferta retòrica, podem fer-ho, eh? El que passa és que...
Sr. Alcalde – Com vostè sap, els números aquests vostè els coneix perfectament, jo
no. De fet, moltes vegades, d’aquestes que diem, eh?, coses que no hem parlat, inclús
amb problemes d’aquest tipus ens hem trobat. I ho sap vostè tan bé com jo.
Sr. Álvarez - No sé a què es refereix ara, però en tot cas...
Sr. Alcalde – No, d’aquesta manca, a vegades, de poder comunicar-nos les coses és
precisament, per exemple, en el meu desconeixement. Per tant...
Sr. Álvarez – Bé, li puc fer una pregunta abans?
Sr. Alcalde – Sí, i tant.
Sr. Álvarez – Vostè fa un decret de destitució d’una sèrie de regidors, entre ells
destitueix el regidor d’Hisenda, i a mi m’agradaria saber qui de vostès farà de regidor
d’Hisenda. Perquè allò normal és que vostè encara no han fet, o no han vist, vaja, un
decret de delegació d’aquesta regidoria, per tant, entenem que és vostè.
Sr. Alcalde – Efectivament. Perquè com vostè sap, quan recuperes les delegacions
que hi havia, vénen cap a Hisenda. De tota manera, no li sé dir, eh?, no li sé dir encara
qui ho portarà.
Sr. Álvarez - No, no, ja, ja. Si la resta de grups no tenen inconvenient, faré servir una
presentació meva. Li sap greu?
Sr. Alcalde – No, no.
Sr. Álvarez - Doncs, fem-ho així.
Sr. Alcalde – De totes maneres no sé... bé... tenen alguna objecció? Vaja, no és molt
normal. De tota manera, la informació que jo li puc donar és aquesta, perquè
probablement sigui la primera persona que es troba al cap d’uns dies. Si no, de tota
manera tenim aquí el secretari o l’interventor, i també ens ho podran explicar.
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Sr. Álvarez - Entenc que una defensa d’un punt no pot fer-la ni el secretari ni
l’interventor. Hauria de ser... això és una defensa política d’un punt, i bé, en tot cas, si
aquesta és la seva presentació, doncs, nosaltres no volem fer res que no sigui
correcte, eh? Quan passi el torn de paraula, doncs, farem la intervenció que haguem
de fer.
Sr. Alcalde – Bé. De tota manera, estava muntat de la següent manera: la normativa
legal aplicable, aquí tenim el tema de...com ja els he dit abans, l’objectiu d’aquest punt
és la presentació del compte general, uns números que ja coneixen, teníem presentats
en el darrer..., quan es va presentar la liquidació, i de fet, mirin, veient també el que
portem a aprovar és el compte general, aprovar el compte de gestió i recaptació dels
organismes de gestió tributària, aprovar el compte de gestió i recaptació de multes i
infraccions de circulació realitzat per la Unitat de multes de l’Organisme de Gestió, i
rendir compte del compte general.
Bé, jo ho deixaria així perquè queda clar que no sabré explicar-lo, per tant, no entraria
en una explicació que no puc fer, per tant, si vol el seu torn de paraula...
Sr. Álvarez – Això que està passant avui no és gens normal ni habitual, eh? En tot
cas, després faré algun comentari al respecte. Com que són números que ja coneixem,
aniré rapidet, però... els drets reconeguts de l’any –estem parlant de les xifres de l’any
2015, de l’any 2015, és de 15.200.000 euros. Tal com veiem aquí, aquesta és una...,
281.000 euros. No se sent? No, 15.281.000. Números rodons, eh?
Els drets reconeguts és aquell import, són aquells diners que l’obligació té com a dret i
que cobrarà, eh?, que hauria de cobrar. Les obligacions són aquells imports que
l’ajuntament té l’obligació de pagar. Aquí la diferència, per això està un color verd i
l’altre de color vermell, com a dret reconegut, per tant, com a diners que entren, tenim
15.281.000 euros, i com a obligacions, per tant, hem de pagar, 11.951.000 euros.
Això ens dóna un resultat fàcil: si hem de cobrar 15 milions i hem de pagar 11, el
resultat és la diferència, per tant, el resultat pressupostari de l’exercici 2015 va ser un
bon resultat, 3.330.000 euros.
Aquest import de resultat pressupostari passa per una sèrie d’ajustos quant a imports
d’anys anteriors i d’anys posteriors que estan pendents, o bé de cobrar o bé de pagar.
Per tant, el resultat pressupostari, es diu ajustat per aquest motiu, és de 2.609.000
euros. És un bon resultat, és una bona gestió econòmica de l’Ajuntament de la Roca.
Passem a un altre indicador. Aquí hem parlat de resultat pressupostari, ara parlarem
de l’indicador de romanent de Tresoreria. L’Ajuntament de la Roca, a 31 del 12 del
2015 tenia en cash 5.241.000 euros. Tenia drets pendents de cobrar, o sigui, imports
que s’han de cobrar però que encara no estan cobrats, per tant, pendents, de
4.346.000. Teníem obligacions de pagar, per tant, factures probablement que no
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havien vençut, d’1.835.000 euros, i això ens dóna un resultat de romanent de
Tresoreria de 7.752.000 euros.
De la mateixa manera que el resultat pressupostari també té uns ajustos quant a
ingressos i despeses que fan que aquest import variï, restem aquells saldos de dubtós
cobrament, estem fent una..., estem calculant que de tot el que ens deuen i encara no
hem cobrat, deixarem de cobrar 1.287.000 euros. És un import, la veritat, a l’alça, els
números que s’han fet fins ara. No sabem el que es farà a partir d’ara. Sempre s’han
fet tenint en compte agafar uns imports, uns percentatges per curar-nos en salut, i
s’estaven agafant percentatges, per tant, elevats.
Als 7.752.000 euros li restem 1.287.000 de dubtós cobrament, li restem aquests
imports que ballen d’un any a l’altre, de 2.193.000 euros, i ens queda l’import real del
romanent de Tresoreria de l’any 2015, que és un resultat molt bo de 4.271.000 euros.
Això és el que podem fer amb aquest romanent de Tresoreria. Si els indicadors
econòmics de l’ajuntament són bons...perdó, si són dolents, primer tenim l’obligació de
destinar els recursos a factures que no hagin entrat en el pressupost. No era el cas, no
teníem cap factura que no hagués entrat en el pressupost, i tenim l’obligació
d’amortitzar endeutament.
Si els indicadors econòmics són bons, si l’Ajuntament de la Roca té tots els indicadors
econòmics bons –tots absolutament– pot destinar aquests diners a inversions
financerament sostenibles, podem decidir això, es potestatiu, o amortitzar préstecs,
també és potestatiu.
L’endeutament, els diners que deu l’ajuntament, sobretot a entitats financeres:
6.500.000 euros. Tenim capacitat per endeutar-nos fins a 9.312.000 euros, que seria
el 75 per cent del nostre pressupost. La ràtio d’endeutament és del 55,57 per cent. La
ràtio màxima que ens permet la llei és del 75 per cent, per tant, estem molt per sota i
tenim un endeutament sanejat l’any 2015. Tenim una capacitat de finançament, per
tant, que seria la diferència entre el primer i segon import, de 3.538.000 euros.
Altre indicador. L’estalvi net és de 2.931.000 euros, ha de ser positiu. L’estalvi net en
percentatge és del 23,61 per cent, és positiu.
Els fons líquids, per tant, el cash del que disposava l’Ajuntament de La Roca a 31 del
12 és de 5.241.000 euros. I aquí tenim els cinc indicadors, que són bons, del 2015.
Això seria un resum. Per no entrar i per no tapar massa l’alcalde, ho passaré per alt.
Una vegada fet això, m’agradaria dir que, amb el permís del senyor alcalde, és evident
que passa alguna cosa, i ho acabem de veure. És evident que amb 5 regidors, avui 4,
no es pot portar aquest ajuntament. Això és evident, eh? És evident que amb menys
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del 30 per cent dels regidors, l’Ajuntament de La Roca no es pot governar. És evident.
Tingui-ho en compte, si més no, perquè això que li acaba de passar, li continuarà
passant, perquè aquestes coses no s’aprenen en quinze dies, té tota la raó la Roser.
Per tant, diguem-ho així. Però estic segur –estic segur, estic segur– que tampoc ho
aprendrà en un any. Per tant, no podem perdre un any més. La regidoria d’Hisenda és
important, com totes, eh?, com totes, i avui s’ha demostrat que... Bé, jo crec que s’ha
acabat de demostrar amb aquesta limitació, explicar el punt, eh? És un tema complex,
no diré que no, però en tot cas ha de reconèixer que tenim un problema. I si tenim un
problema, o si tenen un problema, estan traslladant el problema a la ciutadania de La
Roca, i això és molt greu.
Sr. Alcalde – Gràcies. Algú més? No? Aprofitin, eh?, avui és gratis.
Sr. Álvarez - Una última... Tenint en compte que hem comentat al començament del
ple que ens reservem el dret a impugnar les decisions d’aquest ple per la convocatòria
indeguda, doncs, no votarem a favor d’aquest punt. Només per aquest fet.
Sr. Alcalde- Bé, gràcies. De les notes que jo duia, m’ha sorprès que sortia la ràtio
d’endeutament i no havia pres..., miri, no he sabut prendre les notes perquè no era
conscient que la ràtio d’endeutament i estalvi formen part del compte general. Em
sembla que no, i, per tant..., o almenys no ho havíem apuntat. Per tant, a la propera
classe demanaré que m’ho tornin a explicar, o potser, si fos així, quan jo he pres les
notes... Bé, no ho sé, ja ho miraré. Gràcies.
Ara en aquest moment, si no tenen cap més pregunta, passaríem a aprovació el punt
del compte general.
Votacions:
S’aprova, en segona votació, el dictamen per 7 vots a favor, manifestats pels regidors
dels grups municipals d’ERC (4), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 9 abstencions,
manifestades pels regidors dels grups municipals del PSC (5) i CIU (4).
B-4 Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2016/06 sota la modalitat de
crèdits extraordinaris i de suplements de crèdits.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 22 de setembre de 2016, amb el contingut següent:
“ATÈS que els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es regulen al
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals), en matèria de pressupostos.
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ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’assignar crèdit per a la
realització de despeses específiques i determinades que no poden demorar-se
fins l’any 2017 i per les quals el crèdit previst resulta inexistent o insuficient i no
és objecte d’ampliació.
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), aquestes modificacions poden finançar-se, entre d’altres, mitjançant
romanent líquid de tresoreria.
ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), aquests expedients han de ser incoats per ordre de l’Alcalde-President,
havent-se d’acompanyar d’una Memòria justificativa de la necessitat de la
mesura.
ATÈS la disposició addicional novena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de
desembre, els ens locals que compleixen els requisits de la disposició addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, poden destinar el superàvit de 2015 al finançament
d’inversió financerament sostenible.
Vist l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa
el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 2016/06, sota la
modalitat de crèdits extraordinaris, amb el següent detall:
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES
Aplicació
03 133

Denominació
Maquinària i instal·lacions tècniques

Import
16.940,00 €.

33
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
29/11/2016

ALCALDE

Cèsar Romero García

29/11/2016

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

162b687796344466b4272bfec3bf5746001

Url de validació

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

Data document: 29/11/2016

63300
03 933
62500
05 933
63200

Mobiliari

6.413,00 €.

Inversió de reposició en edificis i altres
construccions

22.607,49 €.
----------------45.960,49 €.

TOTAL

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 2016/06, sota la
modalitat de suplements de crèdits, amb el següent detall:
Aplicació

Denominació
Inversions en obres de millora i renovació
06 165 63301
d’instal·lacions
Amortització de préstecs a curt termini de fora
04 011 91101
del sector públic
Altres inversions de reposició-Actuacions a
02 1532 63900
l’espai urbà

Import
175.000,00 €.
155.000,00 €.
99.410,74 €.
----------------429.410,74
€.

TOTAL

TERCER.- Informar que aquestes despeses es financen, de conformitat amb
l’article 177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 36.1.a) i
51.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I,
del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que
es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprovà
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, calculat d’acord amb allò
que estableixen els articles 101 a 104 del Reial decret.
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’INGRESSOS
Aplicació
87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

TOTAL

Import
475.371,23 €.
----------------475.371,23
€.

QUART.-. Exposar al públic la modificació de crèdits 2016/06, pel termini de
quinze (15) dies hàbils, 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 la
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modificació definitivament
reclamacions.”

aprovada

en

el

supòsit

de

no

produir-se

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Bé, el següent punt de l’ordre del dia també és econòmic, i és l’aprovació
inicial de la modificació de crèdits 2016/06, sota la modalitat de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits. Bé, aquí portem al ple la modificació pressupostària, per tant, el
que volem passar a aprovació és l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit.
Per què ho fem? Doncs, passem el romanent de Tresoreria, volem passar part del
romanent de Tresoreria positiu, i el volem aprofitar amb la quantitat, diguem-ne, que
podrem passar per complir diverses accions i actuacions en el municipi. Aquí ho
passem, o a partides que ja existien i les suplementem, o ho passem a partides noves.
La proposta de despesa en aquest darrer any, n’hem estat parlant de moltíssimes,
s’han fet diferents, no sabria quantificar-les, però moltíssimes llistes on parlàvem del
romanent financerament sostenible. El romanent financerament sostenible és dels
documents que hem vist fa un moment, que era el romanent de Tresoreria i el resultat
pressupostari, un de 4.271.000 i l’altre de 2.609.000 euros; hem d’agafar la més
petita.
D’aquesta quantitat, podem anar o a amortitzar préstec, cosa que en aquest punt
portem, 155.000 euros a amortització del préstec, de l’únic préstec, diguem-ne, que
tenim, amb un interès d’un 3,8 per cent aproximadament, per tant, el que pretenem,
doncs, és liquidar aquest préstec. Amb aquesta liquidació ens estalviarem uns 19.000
euros d’interessos d’aquest préstec. I es valora la possibilitat d’amortitzar més préstec,
però a dia d’avui els préstecs que tenim ens movem en un interès d’un 0,7 – 0,8 per
cent, 1,2 el més gran, però que queda molt poc temps per liquidar-lo, i en principi
entenem que probablement, si amortitzem préstec però l’any que ve haguéssim
d’agafar alguna inversió i haguéssim d’anar a buscar diners a algun banc, ens
demanarien més diners que els que estem pagant actualment.
Aquí sempre s’ha estat parlant d’una quantitat de 2.600.000 euros, però la realitat és
que això no és possible perquè incompliríem la Llei de la regla de la despesa. En la
regla de la despesa tenim un topall màxim que cada any ens permet incrementar sobre
el pressupost anterior, per tant, nosaltres no tenim un límit que puguem dir que
afegim aquests 2.600.000 euros, i això no ens modifiqui en res aquesta regla. Cada
any es fa un augment, i aquest any, per exemple, estava previst l’1,4, i si no recordo
malament, l’any vinent és un 2,2 per cent d’augment, d’acord?
Aquí sobretot tenim en compte el que és el tema del càlcul de la liquidació de l’any
anterior. Del capítol 1 al 7, les despeses d’aquests capítols, a més hem de treure-li,
d’aquestes despeses d’aquests capítols, altres aportacions que ens fan les
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administracions, d’altres administracions, perquè no poden entrar en aquest càlcul.
Sortíem d’un màxim de 9.800.000 euros l’any 2015, i es fa una projecció de
tancament. Com es fa aquesta projecció? Es fa mitjançant un programa de la Diputació
de Barcelona on ens dupliquen el que seria el pressupost actual fins a dia d’avui, i ens
fa una previsió del que podem acabar gastant.
Evidentment, això és una feina que porta tota aquesta informació, ens la fa, com no
pot ser d’una altra manera, l’Àrea de Serveis Econòmics i el seu interventor al
capdavant, per tant, ens donen una xifra. Quina xifra ens donen aquest any? Doncs,
404.000 euros... Perdó, tenim un màxim de 490.000 euros, que és 404.000 euros més
els vuitanta i escaig. Bé. D’aquesta xifra ens movem en què aquí, dels números que jo
ara els presento, hi ha 155.000 euros que són del préstec de la liquidació, que no
compten i no computen en ser capítol 9. D’inversions 175.000 euros. Això és per fer la
devolució de la inversió de l’enllumenat públic, en aquest cas de la inversió del canvi
de leds efectuat per l’empresa Rubatec. Cada any se li han de pagar aquesta quantitat
de 175.000 euros, i ens ho permet aquest ser financerament sostenible, és un dels que
ens permetria.
L’altre seria inversions en asfaltat. Aquí seria el tema que vam fer del tram d’asfalt de
la rambla Mestre Torrent, un tros de la rambla i un tros del carrer Indústria. Seria el
tros de davant de l’institut, a la plaça Sant Jordi, i ens quedaria una part que seria la
de la zona més malmesa del carrer Veneçuela i el carrer Costa Brava. En aquesta
partida estaríem parlant, això, d’uns 99.000 euros aproximadament.
L’altre seria una que posem de semàfors. En aquest cas són 16.940 euros per canviar
els leds, els semàfors de leds, i això seria tant per a consum com per a costos de
manteniment, i sobretot per tema de seguretat. Guanyem amb molta distància el tema
de poder veure amb aquest tema i amb aquest tipus de semàfor.
Després, el següent seria l’armer, estaríem parlant d’uns 6.000 euros en aquesta
ocasió. Seria poder fer que l’armer de la policia tingui una zona freda. Per als que no
sabem ben bé què és una zona freda, és un recipient on poder buidar l’arma si hi ha
alguna bala a la recambra, que ho puguem fer amb seguretat, i en cas d’un accident i
que es disparés, aquest material absorbeix la bala i evitem alguna possible desgràcia.
No ho tenim, això és una cosa que és bàsica per això fem aquesta petició.
Després, el tema de reforç de la porta. Tenim un armer on guardem la pròpia..., que
no té una porta blindada. Es va posar en el seu dia una porta tallafoc, i hauríem de
reforçar-ho. I el que és el propi armari de l’armer.
La següent serien 22.607 euros, i això seria destinat a un problema que tenim des de
suposo que el naixement del centre cultural de la Torreta, que és no tenir portes
d’emergència. Per tant, en aquest cas és que amb aquesta partida podríem posar les
portes d’emergència i passar..., a l’actualitat, segons els tècnics, d’unes 100 persones

36
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
29/11/2016

ALCALDE

Cèsar Romero García

29/11/2016

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

162b687796344466b4272bfec3bf5746001

Url de validació

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

Data document: 29/11/2016

que podrien estar l’interior, a uns números d’unes 500 aproximadament –segons
números eh?, allà no caben 500 persones amb comoditat, però sí que ho tindríem amb
seguretat. I aquí seria el que podríem fer amb aquesta quantitat. Per què diem que
podríem fer amb aquesta quantitat i no aquests 2.600.000 que sempre se’ns havia
explicat, i que nosaltres també hem vist, eh?
Doncs, mirin, perquè en passar-nos la regla de despesa, el que ens hagués comportat
és entrar en un pla econòmic financer. Això vol dir un pla d’ajust a tres anys, i els que
hem vingut els darrers anys hem sentit moltes vegades el que suposa un pla d’ajust, i
sobretot el que ens posaria un problema és, si nosaltres fem un pla d’ajust i no podem
justificar bé totes les despeses i els ingressos, ens el poden tombar, i a més és una
feinada, com hem sentit també durant molts anys, a l’hora de poder fer la tramitació i
tot el dia a dia de l’ajuntament.
Per què diem això? Doncs, probablement perquè, fet això el gener, i sabent aquesta...,
bé, gener no, quan vam tenir el resultat definitiu del romanent financerament
sostenible, aquí, probablement amb molts mesos a la vista, ens podíem permetre fer
una valoració de si realment valia la pena gastar molts diners i entrar en un PEF, però
a dia d’avui seria una bogeria. Ho consideraríem una bogeria perquè, a més, han anat
passant els mesos, els mesos, i no hem sigut capaços tampoc de veure cap a on
podíem fer aquest tipus d’inversions, i, per tant, ara tindríem el topall d’aquests
404.000 euros.
Amb això què vull dir? Doncs, que, per exemple, aquests diners que no es gastaran no
es perden, simplement es traspassen a l’any vinent, i l’any vinent ens trobarem amb
una altra situació. Quan fem el tancament i sapiguem, veiem els ingressos de caixa,
tot el que debem i tot el que ens deuen, doncs, tindrem el romanent de Tresoreria i el
resultat pressupostari. Quan tinguem aquests números, la xifra més petita serà la que
podrem aprofitar de cara a un possible romanent, si es donés el cas, de cara al 2017.
Bàsicament seria l’explicació. No sé si aquesta l’he feta un pèl millor, i si tenen algun
dubte i els puc contestar, doncs, encantat de fer-ho.
Sr. Martin – Sí, buenas noches. A ver, la intervención ha estado muy bien, Albert, no
te preocupes. A ver, yo no voy a entrar en las cifras, creo que han quedado
suficientemente claras, pero lo que sí me gustaría es hacer un pequeño comentario.
Este punto se nos presentó en comisión informativa la semana pasada, se nos puso
encima de la mesa los proyectos que el alcalde nos ha comunicado, y creemos desde
Iniciativa que dado la nueva composición, la nueva correlación de fuerzas, donde el
equipo de gobierno está con 5, aunque ahora de forma transitoria tiene 4, este equipo
de gobierno debería de haber hecho un pequeño esfuerzo, que es haber hablado con la
oposición, e intentar consensuar qué proyectos iban a ir a esta modificación de
partidas, suplementos de crédito y demás. No costaba nada, probablemente
hubiéramos llegado a las mismas conclusiones, pero digamos que es un principio. Un
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principio en el cual vamos a negociar, vamos a hablar y vamos a llegar a acuerdos –
vamos a llegar a acuerdos.
Nosotros, nuestra idea original era votar que no a este punto. Éste fue nuestro
primer…, aquello, las vísceras que te dicen «oye, no has participado ni se te ha pedido
opinión, ni se te ha sugerido qué proyectos se podían llevar a cabo», sabiendo lo de la
regla de gasto y toda esta historia que nos ha explicado el alcalde. Pero como hemos
llegado a la conclusión desde Iniciativa que son proyectos necesarios para el pueblo…,
insisto, eh?, que probablemente hubiéramos llegado a acuerdos, y probablemente en
lo mismo, en algunos casos igual no, eh?, las led y demás es algo que nos…, y lo de la
armería y demás…, bueno… Pero bueno, diciendo esto, quiero decir: por favor,
mientras dure este período de transición, nos exige a todos mejor comunicación, llegar
a más acuerdos y digamos aquello de no nos hagamos daño.
El voto de Iniciativa en este caso, que inicialmente iba a ser «no», porque no se nos ha
permitido opinar, y, por lo tanto, como no nos sentimos partícipes nuestra postura era
«no», será un voto positivo hacia el equipo de gobierno, pensando en ese cambio real
de actitud y de talante, palabra que nos gusta mucho desde el año 1987. Gracias.
Sr. Álvarez- Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, com hem comentat només
començar el ple, hem estat aquest matí revisant la documentació del ple, i li hem fet
una consulta tant al secretari com a l’interventor. La consulta ha estat si en aquest ple
podríem presentar alguna esmena, no quant a imports però sí quant a destinació
d’inversions. Enteníem nosaltres, per desconeixement, que de fet creiem recordar que
això s’havia fet alguna vegada, que això es podia fer i es podia presentar alguna
esmena. La resposta per part del secretari i l’interventor ha estat contundent i ens han
dit que no, que les inversions són aquestes, i que aquest punt no es podia modificar.
Vist això, nosaltres teníem previst fer algun tipus d’esmena, perquè hi ha inversions
que creiem que no són prioritàries. D’altres sí, però hi ha algunes que no. Vist això que
ha comentat el senyor Dani, no s’ha produït, vostès a última hora presenten a la
comissió informativa una proposta d’una modificació pressupostària sense un pacte
previ, sense una consulta prèvia, sembla ser que amb cap dels grups, amb nosaltres
evidentment no s’ha fet, i a més a més ho fa el senyor alcalde d’una manera un tant
estranya, perquè s’equivoca amb el destí d’una inversió de 16.000 i pico euros, que
defensa com a una inversió necessària per canviar ordinadors de la casa, que sabem
que s’han de canviar, de fet, és un dels projectes que han estat sobre la taula durant
tot aquest any i que és necessari. Ell, a més a més, argumenta que el canvi és, entre
cometes, obligatori, perquè està generant un problema amb la seguretat de la xarxa
informàtica de l’ajuntament. A nosaltres en principi aquest destí, com s’havia parlat
amb anterioritat, no ens semblava malament, però el cas és que aquesta inversió, que
en principi anava a ordinadors, no va a ordinadors sinó que va a canviar llums de
semàfors. I ens gastem 17.000 euros en canviar llums de semàfors.
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Aquest matí hem vingut a consultar aquesta documentació i hem demanat si us plau si
els tècnics diguem-ne responsables de cadascuna de les inversions ens podrien
assessorar sobre l’expedient d’aquests projectes. L’expedient dels semàfors, ja no de
llums sinó de semàfors, diguem-ne que no és que brille por su ausencia, però és
bastant «esquet», no hi ha..., de fet, en cap dels projectes hi ha informe de necessitat.
Arribem a la conclusió que vostès tenen l’opció, perquè així ho han decidit, eh?, de
gastar-se 400.000 euros, i sigui com sigui s’han de gastar, eh? I d’aquestes partides hi
ha algunes que ja he dit que nosaltres estem conformes i que de fet s’havien treballat
de manera conjunta durant tot aquest any. Hi ha 175.000 euros que tenim l’obligació
per contracte de destinar a l’amortització de la inversió del contracte de l’enllumenat
públic. Hi ha uns 155.000 euros per amortitzar un préstec amb una entitat bancària,
que apart de l’import que ens farà estalviar amb interessos, de cara al pressupost de
l’any que ve és interessant perquè ens estalviem uns 80.000 euros, que es podran
destinar a l’ordinari. Per tant, és una inversió interessant i raonable. La resta és posar
un calçador a coses que creiem que no són necessàries. Coses que, com ja he dit, no
s’han consultat.
Per altra banda, hi ha un tema de fons que vostè no ha comentat i que crec que val la
pena que comentem. Vostè porta una modificació pressupostària per incorporar
400.000 euros per a inversions. Vostè no ha portat encara el pressupost d’inversions
per a aquest any 2016, i ara estan sols, ara no tenen excusa, nosaltres hem sigut
culpables fins ara, però ara tenien aquesta oportunitat, eh? L’Ajuntament de la Roca té
l’opció i té la possibilitat –això ho hem estat veient en els últims anys– de finançar-se
amb finançament d’entitats bancàries, per tant, amb préstecs, per un total que podria
estar al voltant d’1.100.000 o 1.150.000 euros. Aquestes inversions, pactades al pacte
de govern i d’investidura, moltes d’elles són necessàries. Havíem arribat a la conclusió
que eren necessàries, i jo crec que comptarien probablement amb el vistiplau dels
altres grups. i si no aquestes, d’altres. El cas és que vostè no porta aquest pressupost
d’inversions i s’està deixant perdre aquesta capacitat d’endeutament, i, per tant, estem
deixant de fer inversió, que és la capacitat de la que disposa l’ajuntament per poder
canviar les coses al nostre municipi. Vostè està negant la possibilitat als ciutadans de
la Roca que puguin gaudir d’1.150.000 euros més.
A part d’aquest 1.150.000 euros, hi ha 175.000 euros que podem demanar a la
Diputació de Barcelona i que ens donen amb un finançament amb cost zero. Si no ho
fem aquest any, l’Ajuntament de la Roca perd 175.000 euros a finançament, a cost de
finançament zero, i això evidentment..., no sé com ho qualificaran vostès però
nosaltres ho podem qualificar com a cosa important i com a falta greu. Diguem-ho així.
Per altra banda, vostè posa sobre la taula el pla econòmic-financer, que ve donat
perquè l’ajuntament té uns màxims, uns topalls, amb el finançament en base a unes
previsions –a unes previsions– que es fan amb un document de la Diputació, i que això
ens diu que l’Ajuntament de la Roca té únicament la possibilitat aquest any d’aprofitar

39
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
29/11/2016

ALCALDE

Cèsar Romero García

29/11/2016

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

162b687796344466b4272bfec3bf5746001

Url de validació

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

Data document: 29/11/2016

400.000 euros, quan en realitat vostè disposa de pràcticament 2 milions d’euros, apart
del 1.150.000 euros que podrien demanar a una entitat financera. Amb tot plegat,
perdem 3 milions d’euros en números rodons, amb possibilitats d’invertir en el
municipi de la Roca. 3 milions d’euros. No m’estic inventant res, això són números, i
això, si li pregunten a l’interventor i no confien en el que jo els estic dient, els ho
confirmarà.
Vostès diuen que només gasten 400.000 euros, perquè si no entraríem en un pla
econòmic-financer, perquè la regla de despesa, que vostè l’ha explicat sincerament bé,
només faré algun detall, tothom sap que portem vuit anys de crisi, i que en aquests
vuit anys de crisi les administracions públiques hem hagut de fer ajustos amb
l’economia, les economies de cada administració. El govern central va marcar topalls
d’increment de despesa d’un any a l’any següent. A nosaltres aquest any ens toca un
increment respecte a les obligacions de l’any passat de l’1,8 per cent. Aquí em sembla
que ha dit un altre import però bé, és igual, de l’1,8 per cent respecte al que vam tenir
l’any passat. Això ha estat molt bé, i jo públicament en aquest plenari ho he defensat
en moltes ocasions, perquè ha estat una eina per fer que les administracions públiques
tinguessin cura a nivell econòmic i arreglessin els seus comptes. Ara, dit això, hem de
dir que els ajuntaments, la gran majoria d’ajuntaments hem fet la feina, i estem
econòmicament bé. I ara, aquesta eina que anava bé a nivell de no fer que ens
passéssim, doncs, és un corsé, és un topall que no interessa.
I suposo que ja ho sap, perquè la Diputació igual ja li ho ha dit, i si ho consulta li ho
dirà, hi ha moltíssims ajuntaments que s’estan saltant la regla de la despesa perquè
econòmicament és viable fer inversions que fa un temps no es podien fer. I aquesta
regla de despesa se l’estan saltant moltíssimes administracions, i sobretot molts
ajuntaments que estan bé econòmicament. I el nostre està bé econòmicament.
No tenim projecte de poble, de municipi, per tant, no estem posant sobre la taula
inversions que són necessàries i que s’havien pactat, i que tots estaríem d’acord en
què s’haurien de fer. Com que no tenim projecte, com que no sabem què hem de fer,
com que no sabem què farem, doncs, resulta que ens agafem a aquesta regla de
despesa i diem que ens gastarem només 404.000 euros. I apart dels 175.000 de la
inversió de l’enllumenat i els 155.000 dels préstecs, posem aquí algunes inversions de
relleno que no vénen al cas.
No ens han consultat, no hem participat en tot això, estem perdent oportunitats,
perdem sobretot 175.000 euros de finançament sense interessos, perdem la
possibilitat de finançar-nos amb un milió d’euros pràcticament a un cost zero, la
Diputació ens està donant unes condicions bancàries immillorables i molt bones
respecte al que hi ha al carrer, i vostès només aporten i porten a aquest ple 404.000
euros. Faci-s’ho mirar, senyor alcalde, perquè està fent que el poble perdi oportunitats.
La seva falta de projecte fa que el municipi perdi oportunitats, i no podem perdre
oportunitats. Vostè ha tingut la possibilitat d’invertir molts diners, després d’uns
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quants anys dolents en què no hem pogut fer coses, i s’ha deixat perdre aquesta
oportunitat. Encara està a temps.
El fet que el nostre vot no sigui positiu, que no ho serà, no significa que no estiguem
d’acord amb aquestes inversions, i com que encara estem a temps, el que li proposem
és que aquest punt quedi sobre la taula, que el pactem entre tots i obtindria un vot
afirmatiu, almenys del nostre grup, que ara no el tindrà. Gràcies.
Sr. Alcalde – Gràcies. Senyor Fernández.
Sr. Fernández – Nosaltres, quan al llarg dels anys que portem a l’oposició se’ns han
presentat coses a última hora, no és el primer cop, a vegades s’han presentat coses a
última hora, sempre hem dit el mateix: nosaltres, davant d’un tema al qual no podem
aportar i no podem debatre, la nostra posició no pot ser de suport, per tant, la nostra
posició serà una abstenció.
Jo crec que en els moments actuals és important tenir clara la necessitat de trobar
consensos i trobar acords per tirar endavant els projectes. És a dir, sempre es
necessita..., fins i tot, un govern amb majoria, és una cosa que he aprés en aquests
últims anys, ha de buscar un consens el més ampli possible. I un govern, per la
situació que s’ha donat, en minoria, encara més.
Per tant nosaltres, davant d’aquesta situació, entenem que hi ha alguns dels projectes
que són importants, la nostra posició serà una abstenció en aquests moments, però
serà una abstenció advertint que les coses cal treballar-les amb més temps i buscar el
consens perquè puguin tirar endavant. Aquesta és la nostra demanda, que ja ho ha
sigut al llarg dels darrers anys en què nosaltres hem estat a l’oposició. Per tant, ja dic,
la nostra posició és aquesta, i res més.
Sr. Alcalde – Gràcies. Els explico un parell de coses. El tema de la regla de despesa,
jo en sóc coneixedor pràcticament unes hores abans, diguem-ne, perquè parlant amb
l’interventor precisament m’assec a parlar de coses que fins ara no ho parlava perquè
no em pertocaven i, per tant, surt aquest tema. Després sí que és veritat que veient...,
avui mateix parlant de pressupost, de com haurem de portar altres coses, se’m
comenta que un punt important del pressupost és tenir això, la regla de despesa, cosa
que jo ignorava, però un senyor Álvarez sí que sabia. Per tant, vostè sí que sabia
aquesta cosa, aquesta realitat que jo no sabia.
Vostè diu que nosaltres volem..., o sigui, deixarem d’invertir 3 milions d’euros. N’hem
parlat moltes vegades i em sembla que no va comentar mai, mai, mai, que això
pogués suposar un tema de passar la regla de la despesa. Després comenta que hi ha
alguns municipis que si poden justificar que financerament són sanejats poden passarse aquesta regla. Sí, això també ho hem estat parlant amb el secretari, però també
m’ha dit el tema del PEF. No vaig sentir-li dir mai de saltar-nos cap regla financera ni
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res absolutament, sempre l’he sentit a dir el contrari: que no s’havia pogut fer res
perquè haurien hagut de parar-ho tot, de fer el sanejament d’aquest poble així, amb
aquesta contundència, etcètera. Per tant, això m’hagués sobtat tant que m’ho hagués
explicat, que segur, segur que ho recordaria. Per tant, no n’era conscient. Si vostè
creu que realment això es podia haver gastat saltant-nos la regla amb tanta facilitat,
suposo que ho hagués comentat ni que fos de passada. No ho va comentar, per tant,
potser aquests 3 milions no serien certs.
Entenent que tenen tots vostès raó i que vam haver de córrer per aquestes inversions,
bàsicament perquè n’hi ha algunes que pel que comportarà de tramitació, si és que
realment volem arribar a haver-les fet abans de final d’any, hem de córrer, per tant, el
que sí que és veritat és que la nostra intenció és, a partir de la setmana que ve, els
altres 89.000 euros que es podrien destinar d’aquesta partida, així com la possibilitat
de poder disposar d’aprovar inversions al 2016, doncs, les treballarem conjuntament
amb els partits i així farem una proposta, i esperarem que vostès ens contestin i veure
si així som capaços de poder-ho fer.
De la consulta feta a la Diputació de Barcelona ens van dir que si ho fem amb algun ple
extraordinari seria el ple d’ordenances fiscals, que s’hauria de fer el proper mes,
podríem arribar encara a temps de demanar aquest 1.600.000. I en aquest cas sí que
seria 1.600.000, que si ho creiem oportú i som capaços de posar-nos d’acord, potser
ho podrem fer entre tots. I quan dic entre tots em refereixo entre tots, no posant cap
impediment a què ningú doni la seva opinió.
Per tant, entenent el que vostès ens comenten, agraiexo el sentit positiu dels seus
comentaris, i jo també entenc que no hem comentat cap dels que parlaríem de deixar
sobre la taula, o d’haver tret d’aquest llistat. De ben segur que sí que els encertaria,
però és igual. Per tant, nosaltres ho passaríem a votació, més que res perquè si no hi
ha partides com las de la tramitació, sobretot del tema de les portes d’emergència, que
això serà potser el que sigui més llarg de tramitació i potser més apurant les dates
límits que tenim. Si ho deixéssim per al proper ple probablement no hi seríem a temps.
Sí, senyor Álvarez.
Sr. Álvarez – No he acabat d’entendre el que m’estava dient, la veritat és que
intentaré interpretar-ho, eh? Miri, quan vostè s’assabenta que ens passem de la regla
de despesa, s’assabenta vostè perquè li diu el senyor interventor, que ha fet els càlculs
que no havia fet fins aquell moment perquè es porta, s’intenta portar aquestes
inversions. Per tant, jo no sabia res, i no faci veure que igual jo tenia informació que li
he amagat, perquè això no és veritat.
Segon: el que li dic és veritat. O sigui, la regla de despesa, que ha funcionat bé
durant..., crec que ho hem explicat bé abans, en tot cas ho torno a dir, per sanejar les
finances de les administracions, i també les municipals, se’ns imposa un topall de
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despesa, d’acord? I això ha anat bé durant aquella etapa de la crisi en què els
ajuntaments i la resta d’administracions estaven malament. I he dit abans que
l’Ajuntament de la Roca ara no està malament. Ho he dit abans i li reitero aquesta
afirmació. I no estem malament, no, és que estem molt bé. Li he dit que podíem
invertir 3 milions d’euros, i ara vostè em diu que bé, que si ho hagués sabut, que no sé
què i no sé quants. I després em diu que ha fet una consulta a la Diputació i que
potser es poden gastar 1.600.000 euros més. Si ara només tenim 400.000 euros i
vostè planteja en poc temps arribar a 1.600.000 euros, que ho podem mirar i que ho
estudiarem entre tots, si a vostè li sembla bé i ens convoca, doncs, resultarà que
també se saltarà la regla de despesa. Jo el que li estava dient és que vostè porta
aquest punt al ple sense negociar res amb ningú, té la sort que algú li votarà a favor,
fantàstic, d’acord, nosaltres no, no podem fer-ho perquè a més volem impugnar,
probablement, algun dels punts del ple, i per tant, si vostè amb 5 regidors –avui 4– vol
tirar endavant segons quines aprovacions, haurà de tenir en compte que haurà de
parlar amb gent, i no ha parlat amb ningú. Li hem dit, amb millors o pitjors paraules,
tots els grups. No ha parlat amb ningú i haurà de parlar molt, perquè si no ho tindrem
pelut. Ho tindrem pelut tots.
I que l’ajuntament..., perdó, que els ciutadans del municipi perden 3 milions d’euros
d’inversió, això és claríssim, 2 milions del romanent i el milió i pico que podíem
demanar a entitats financeres. I d’aquests, 175.000 euros a cost zero.
Sr. Ros – Jo voldria afegir un parell de coses, perquè em fa l’efecte que potser no han
quedat del tot clares. Vegem. Un pla econòmic-financer, un PEF, és el que se’n deia un
pla de sanejament. És a tres anys, i té unes regles que complir, però es compleixen,
s’entra i se surt, no és tan complicat. Un pla d’ajust és a deu anys. Un pla d’ajust és
molt més estricte, és molt més complex, i és la realitat amb què ens vam trobar l’any
2011-2012, i no ens va quedar més remei que afrontar-lo, i realment vam patir molt
amb aquella situació. Però un PEF, molts ajuntaments han passat reiteradament per
diversos plans de sanejament i se n’han sortit, no hi ha cap problema. A més, en
aquest cas no era un PEF per sanejar sinó que era per garantir la inversió.
Segona cosa, i és la que a mi em preocupa i potser no ha quedat prou clara. Aquí es fa
una inversió de 475.000 euros, com ha dit en Manel Álvarez això ho sabem des del
mes de març, quan es practica la liquidació del 2015, i podíem invertir fins a 2.300.000
amb el PEF, i amb el pressupost aprovat aquest milió que comentàvem i els 175.000 a
cost zero de la Diputació. Però deixant de banda això, a mi el que em preocupa,
arribats a aquest punt, és que estem usant 475.000 euros de cop, amb un picoteig
d’inversions, no en una inversió gran de mandat. Per exemple, amb 475.000 euros
més 150.000, teníem els 600.000 del passatge Espanya; 475.000 euros és l’ampliació
del casal d’avis. Si no tenim aquesta previsió, si no tenim aquesta planificació, llavors
passen coses com aquestes. Els 175.000 euros del contracte de la llum...
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Sr. Alcalde – Senyor Ros, és que ja ha fet la intervenció en nom de Convergència, i,
per tant...
Sr. Ros – Sí, em queden dos números. Els 175.000 euros del contracte d’enllumenat
públic, amb un pressupost aprovat, venien de l’ordinari, passaven a capítol 6 però
venien de l’ordinari. Els 155.000 euros d’un crèdit, que està per sobre de mercat però
està en el pressupost, sí que significa un estalvi de 19.000 euros en l’ordinari, que està
bé, però no és la prioritat. Si nosaltres tenim una planificació, aquests dos imports,
que són els més grans dels 475.000 euros d’avui, realment estaven ja conduits i
podíem disposar de diners per a altres prioritats, que n’hi ha moltes.
Sr. Alcalde – Gràcies. Per tancar ja aquest punt, de fet aquests dos, els 155.000 i els
175.000, sempre sortien a dalt de tot de la llista, perquè amb el senyor interventor
sempre hem parlat que això sí que era una prioritat per a la regidoria. Per tant...o jo
ho entenia així. Si no és així, doncs, probablement...de tota manera, m’agrada sentir
possibilitats que fins a dia d’avui no ha dit. Gràcies.
Jo he volgut explicar, potser m’he equivocat en la quantitat. El 1.150.000 euros
d’inversions que es poden demanar a la Diputació, perquè hem fet la consulta per
saber si podem aprovar el pressupost d’inversions pactat entre tots, i els 175.000 a
cost zero, a part dels 404.000 de què estàvem parlant. Aquestes eren les xifres que jo
deia, eh? Potser m’he equivocat, i en comptes de dir 1.325.000, em sembla que he dit
1.625.000. Per tant, és un error. Per tant, si això som a temps de fer-ho i de pactar
aquest tipus d’inversions, aquests 3 milions ja no serien.
El tema de –tornem a la mateixa– la informació. Evidentment, com no pot ser d’una
altra manera, me la dóna el senyor interventor, que és qui al final, quan ha de fer
aquestes propostes a corre-cuita, les veu aquell mateix dia i em crida i em diu:
«Albert, això és el que tenim.» Potser... Ja els repeteixo, fins i tot no hem arribat a
entendre’ns ni en coses així. No ho sé. No havíem parlat mai que fent això arribéssim
ni que fos a un PEF, que sigui molt senzill i no sigui res. Però no ho havíem parlat mai,
per tant, no havíem parlat mai d’aquesta quantitat. És més, sempre hem parlat també,
i això també ho deia vostè, perquè dèiem: «No se n’ha de gastar tot», no, no, els 2
milions no, ni molt menys, perquè no és necessari en una cosa així, i el que ens
interessa també és passar una part a l’any següent. Recordo que fins i tot hi va haver
un malentès que ens semblava que el poguéssim passar directament i no era així.
Dèiem: «No, no, això després ens ajudarà a tenir un bon resultat, si aquests diners
ens traspassen d’any.» I els resultats són positius. Per tant, dèiem: «Potser l’any que
ve no passes el milió i el que sigui que hagis traspassat, però la quantitat és prou
important com per tenir una altra bossa on invertir.» Però bé, la voluntat, ja els dic, és
seure’ns en breu, començar a mirar aquestes inversions, i si som capaços
d’entendre’ns i veure-les totes amb d’això, doncs, no perdre aquest 1.325.000 euros
que parlàvem que es perdrien.
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Doncs, passaríem a votació.
Votacions:
S’aprova el dictamen per 6 vots a favor, manifestats pels regidors d’ERC (4) i ICV-EUIA
(2), 4 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU i 6
abstencions dels grups municipals del PSC (5) i del PP (1).
Mocions
B-5 Moció a instància de l’Ajuntament de Begues per demanar l’adhesió de
l’Ajuntament de la Roca al projecte No puc esperar.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 22 de setembre de 2016, amb el contingut següent:
“NO PUC ESPERAR!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les
persones que necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic
no contagiós.
Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o
colectomitzats, els pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte i tots
aquells pacients que els metges col·laboradors amb el projecte considerin que
cal incloure.
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat
contínua, i de vegades imprevisible, d'anar al lavabo; de manera que els costa
sortir de casa per por de no trobar un lavabo accessible en el moment
necessari. Tot això pot suposar una minva de la seva qualitat de vida.
L'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) emet les targetes NO
PUC ESPERAR! perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les
Unitats de Malalties inflamatòries intestinals (MII) i Serveis de l'Aparell Digestiu
col·laboradors qui les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari.
Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però estan numerades per a
seguir un control de lliurament.
Des de l'ACCU Catalunya a Catalunya, i des de les diferents ACCU que
implanten el projecte a altres zones de l'Estat espanyol, s’intentarà arribar a
acords de col·laboració amb establiments i equipaments perquè autoritzin l'ús
dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible als portadors
de les targetes NO PUC ESPERAR!.
Per això, és fonamental la col·laboració de diferents sectors:
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1. Equips mèdics d'Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin
quins pacients necessiten la targeta i quins no.

2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciïn i també informin sobre
aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments al
projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a NO PUC
ESPERAR!
3. Associacions de comerciants i hostaleria disposats a facilitar l'entrada
ràpida i gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de la targeta, i a
promoure la difusió del projecte entre els seus associats.
4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques
administratives i de suport.
A més, NO PUC ESPERAR! és un projecte que té dues finalitats:
- Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en
qualsevol lloc i sempre que ho necessitin.
-

Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les
necessitats que tenen qui les pateixen.

D'aquesta manera, NO PUC ESPERAR! contribueix significativament a millorar la
qualitat de vida d'aquests pacients.
Aquesta iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de Malalts de Crohn i
Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i per la Unitat de Malalties
inflamatòries intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep
Trueta. El projecte NO PUC ESPERAR! està en desenvolupament continu i
s'actualitza constantment tant per la incorporació de nous pacients com per
l'adhesió de nous establiments i equipaments col·laboradors.
El projecte NO PUC ESPERAR! compta amb el suport, a Catalunya, del Consell
Consultiu
de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia, de l'lnstitut Català de la
Salut, de GETECCU (Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y
Colitis Ulcerosa), i la col·laboració d'AbbVie.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès l’adopció
dels acords següents:
Primer.- DEMANAR l'adhesió de l’Ajuntament de la Roca del Valès al projecte
NO PUC ESPERAR! amb la finalitat de col·laborar, tot identificant les
instal·lacions de la pròpia institució per poder atendre els afectats d'aquestes
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malalties.
Segon.- PROMOURE l'adhesió dels ens municipals de la Demarcació de
Barcelona al projecte NO PUC ESPERAR!.
Tercer.- PROMOURE la difusió del projecte NO PUC ESPERAR! a tota la
ciutadania del municipi, amb especial atenció als establiments comercials.
Quart.- PROMOURE campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per
a tota la ciutadania amb la col·laboració de les entitats especialitzades.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquesta moció a l'Associació de malalts de
Crohn i Colitis (ACCU), a les entitats municipalistes i al Govern de la Generalitat
de Catalunya.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- En aquest punt de l’ordre del dia portem una moció de l’Ajuntament de
Begues, de l’adhesió al protocol del projecte «No puc esperar». Això està lligat a la
malaltia de Crohn. Ens han enviat des de l’Ajuntament de Begues la necessitat de
conscienciar els espais privats, tant bars, cafeteries, restaurants, el que sigui, per tal
que posin a disposició de la gent que pateix aquesta malaltia de Crohn la possibilitat
d’entrar a utilitzar els lavabos sense haver de fer cap consumició ni posar-los cap
trava. Vàrem creure que era una iniciativa que la volíem portar al ple, es va...
No sé si algú té alguna cosa a dir.
Sr. Álvarez – Farem abstenció per la possibilitat que tenim d’impugnar el ple. No la
votarem a favor simplement per això.
Sr. Alcalde – Molt bé, doncs, passaríem a votació.
Votacions:
S’aprova el dictamen per 12 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups
municipals d’ERC (4), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 4 abstencions del grup
municipal de CIU
B-6 Moció del grup municipal d’ERC per donar suport al Parlament de
Catalunya i al Govern de la Generalitat en les iniciatives legislatives que
permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis suspeses pel Tribunal
Constitucional.
Sr. Alcalde.- El punt B-6 i B-7 eren els que no estaven dictaminats i van entrar en
l’ordre del dia, per tant, nosaltres els retirem i no els entrem a valorar.
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Aquest punt es retira de l’ordre el dia
B-7 Moció del grup municipal d’ERC per Instar el Govern de la Generalitat de
Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i jurídiques per aturar la
licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tramo
Terrassa- Granollers (enllaç AP-7/C-60)
Aquest punt es retira de l’ordre el dia
C) Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de l’acord entre l’Ajuntament de la Roca i el Comitè de
treballadors per equiparar els drets dels treballadors públics de
l’Administració General de l’Estat reconeguts a la resolució de 18 de setembre
amb els dels treballadors de l’Ajuntament la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C-1, control de la gestió municipal. Fem dació del
compte de l’acord entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Comitè dels treballadors
per equiparar els drets dels treballadors públics a l’Administració General reconeguts
en una resolució de 18 de setembre, i és per complementar les baixes mèdiques amb
el 100 per cent, dintre d’uns paràmetres que estaven marcats, i creant una mesa entre
representants de l’Ajuntament i representants dels treballadors, per valorar les
possibles reclamacions que ens fan els treballadors a una baixa. En principi està
bastant clara, però bé, sempre es bo crear aquesta mesa er si hi havia la possibilitat
d’algun dubte o alguna petició per part d’algun treballador que es pogués estudiar.
Algun comentari? Molt bé.
C-2 Resolucions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- El punt C-2 són resolucions d’alcaldia. Sí, digui’m.
Sr. Ros – A veure si ens pot explicar la número 800.
Sr. Alcalde – Em pregunta l’aprovació del Pla de seguretat?
Sr. Ros – Amb relació al pla de seguretat i salut de les obres corresponents a la
memòria tècnica valorada de repavimentació dels carrers rambla Mestre Torrents i
Indústria.
Sr. Alcalde – Doncs, m’haurà de permetre... Doncs, bé, com el seu nom indica, és la
direcció d’obra i el nomenament del senyor Canals i Port, empresa, i David Blázquez
Aguirre com a director de les dues obres contingudes en el document tècnic de
referència, que per tant, és la memòria valorada de la repavimentació dels carrers

48
Signatura 1 de 2
Albert Gil i Gutiérrez

Signatura 2 de 2
29/11/2016

ALCALDE

Cèsar Romero García

29/11/2016

SECRETARI

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

162b687796344466b4272bfec3bf5746001

Url de validació

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

Data document: 29/11/2016

rambla Mestre Torrents i Indústria. Nomenar l’enginyera d’Obres Públiques Esther
Francisco Riba, coordinadora de seguretat i salut. I avocar la competència d’aprovació
del pla de seguretat a l’empresa AMSA, que és qui va fer aquestes obres.
Sr. Ros – La resolució la tinc i això també ho sé llegir.
Sr. Alcalde – Llavors...
Sr. Ros – Aviam, en aquesta casa hi havia la tradició que quan es feia un asfaltat, com
bé explica la resolució en el seu apartat primer, la transcripció de l’informe, són obres
de conservació i manteniment, segons el ROAS, i segons els articles 34 i 35 s’assimilen
a obres de reparacions menors que necessiten simplement un pressupost i una
documentació anàloga, diu el ROAS. Això, el ROAS, és el reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats, dels ens locals. Això tradicionalment, en època del PSC al
govern, en època de Convergència al govern, ho feien tècnics de la casa, no li costava
un euro a l’ajuntament, i les obres les executaven empreses d’asfalt, que són les que
saben com fer-ho.
Aquestes obres, aquí no surt però tinc entès que es pagaven uns 3.500 euros per obra,
és a dir, 3.500 per 3: 3500 a la rambla, 3.500 a Indústria, 3.500 a la Torreta. Són
obres de tres dies, és a dir, que l’enginyer tècnic de camins, canals i ports, que és un
títol i no un nom, cobra 1.000 euros al dia, per una feina que a més no requereix
seguretat i salut. És de les poques que no requereix seguretat i salut. Llavors,
realment... No sé, m’agradaria... Per això li demanava que m’expliqués això.
Sr. Alcalde – Prenem nota, com s’ha fet sempre en aquest ple, i li informarem,
d’acord? Apart de tot, després també parlarem dels imports, també li farem arribar,
però en el proper ple també explicarem això. I després també demanarem als tècnics
que ens han explicat els darrers anys que això o era així, que només se n’havia fet una
memòria valorada coincidint amb les obres de pavimentació i reasfaltat de Sant Carles.
Gener, febrer, març, abril... Ens anirem cap a aquestes èpoques de 2015, eh? És
l’única que s’ha fet per part d’un tècnic, perquè això sí que ho he preguntat als tècnics
de la casa, i això sí que ens ho van comentar a la petició aquesta, que en el seu
moment ja ho vam parlar vostè i jo. Per tant, tornaré a demanar-li-ho als tècnics, i
potser també els haurem de demanar un informe de si realment totes aquestes feines
que vostè diu les feien o es donaven a fer, com ells han argumentat.
Sr. Ros – Jo també hi era en aquella reunió, i si ho recorda bé, el tècnic va dir que
s’havia fet memòria sempre, s’havien aprovat només al govern de Convergència,
abans no s’aprovaven, i es feien sempre internament i no s’externalitzava. És evident
que aquests costos són desproporcionats.
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Sr. Alcalde – Mirarem els costos, ja li dic que l’informarem, i com que devíem estar
en una reunió diferent, parlaré amb els tècnics, i amb el que sigui li traslladarem a
vostè i als diferents grups perquè en siguin coneixedors.
C-3 Informacions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- El punt C-3, informacions de l’alcaldia... Bé, en aquest punt, resolucions
d’alcaldia, ara no veig.
Passarem al punt C-3, informacions d’alcaldia. Aquí hauríem de donar-los trasllat d’un
document. Bé, en aquest punt hem de prendre coneixement del cessament de la
senyora Esther Laso com a regidora del nostre ajuntament. Dilluns ens va comunicar
per escrit la seva renúncia, per tant, els membres d’Esquerra Republicana, com vostès
han vist i hem parlat en reiterades ocasions en aquest plenari som 4, per tant, aquí la
següent persona que podia, que hauria d’entrar, és la senyora Nathalie Charpentier,
que ha renunciat a poder entrar per motius personals, i en el següent cas és comunicar
que demanarem a la junta electoral central que es remetin les credencials al senyor
Albert Bassa Berenguel per entrar com a regidor d’Esquerra Republicana en el
consistori.
En aquest punt, agrair la feina feta per la senyora Esther Laso en aquest any i tres
mesos que ha estat regidora, desitjar-li tota la sort del món en tot, i, per tant, com no
pot ser d’una altra manera, doncs, agrair-li públicament que hagi sigut regidora del
nostre grup i que en el seu moment decidís venir a les nostres llistes.
Sr. Fernández – Jo, si em permet, també volia... Sempre que marxa un regidor que
ha estat per aquí, el nostre grup sempre també vol manifestar l’agraïment. En aquest
cas concret, nosaltres en aquest any amb ella vam presentar dues mocions que van
ser recollides i que es van començar a treballar, per tant, també agrair el treball que
ha fet en el municipi com a regidora el tracte que ha tingut amb el nostre grup. I
desitjar-li el millor possible en la seva vida professional d’ara endavant. Gràcies.
Sr. Ros – Bé, jo sumar-me al portaveu del PSC en l’agraïment a la regidora Esther
Laso, pel temps de dedicació en aquest ajuntament, per la seva dedicació al seu poble,
i agrair, a més, personalment i en nom del grup les hores de treball conjuntes que hem
tingut, que han estat intenses, han estat molt interessants, i que realment havíem
trobat unes complicitats i unes formes de fer similars, i ens havíem trobat molt a gust.
Vull destacar també el gest de noblesa i honestedat d’aquesta regidora. L’acta de
regidors personal, de regidor/regidora, és personal i intransferible, per tant, ella podia
haver pres una altra decisió, que és quedar-se l’acta i quedar-se en el plenari. Crec
que ha fet un gest que l’honora i que s’ha de destacar. I aquest gest que l’honora
allibera la seva acta perquè el Grup d’Esquerra pugui completar el cinquè regidor que li
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falta en aquests moments, i això s’ha de destacar perquè això no és freqüent i estem
veient exemples recentment.
I vull fer notar, no sé si és una errada, que en la primera part es parla de la
dimissió/renúncia de la regidora, i en el «prendre coneixement» es parla del
cessament, i jo entenc que la regidora no ha estat cessada. Dic que no hauria de dir
«cessament».
Sr. Alcalde – Cessa ella, ella voluntàriament cessa com a regidora. Una cosa és que
ens anunciï la renúncia, però en aquest moment del que donem compte és que ja no
és regidora i, per tant, ha cessat com a regidora a l’ajuntament.
Sr. Ros – Perfecte, aclarit. Gràcies.
C-4 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Bé, doncs, arribat aquest punt ens toca el punt de precs i preguntes.
Algun prec, alguna pregunta?
Sr. Ros – El nostre grup municipal en aquest ple no farà preguntes.
Sr. Alcalde – Gràcies. Doncs, llavors així mateix, arribant a aquest punt, donem per
acabat el ple, quan són les 22 hores 50 minuts, les 10:50 minuts, agraint-los a tothom
la presència, i ara obrim el torn de precs i preguntes del públic.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les
22 hores i 50 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Albert Gil i Gutiérrez

César Romero García
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