
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 29 
DE MARÇ DE 2018 NÚM. 4/2018

ASSISTENTS:

Alcalde: Il·lm. Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Regidors: Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
  Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC

 Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
 Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC

Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
 Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
 Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU

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

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez de la regidora no adscrita

A la Roca del Vallès, essent les 20.09 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la 
Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, 
Carles Fernández Pérez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, 
assistits pel que sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del 
quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació 
municipal, es procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López 
Alonso, a la realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia 
d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, amb l’absència excusada del Sr. Sr. Jordi 
Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC, a conèixer el punt de l’ordre del dia indicat 
a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA 

A) Assumptes de tràmit 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 25 de gener 
de 2018 i de les sessions extraordinàries de 15 de febrer de 2018 i de 3 de març de 
2018.

A.2- Dació de compte de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès del senyor Jordi Fortí Gurgui

A.3- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual s’aprova la 
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l‘any 
2017.
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B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1- Ratificació de l’aprovació de continuació del contracte de concessió del servei públic de gestió 
integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès.

B.2- Ratificació de l’acta de conciliació del jutjat de lo social núm. 3 de Granollers

B.3- Aprovació dels membres que han d’integrar la Comissió Informativa General, 
la Comissió Especial de Comptes i la Comissió d’Estudi del Reglament Orgànic 
Municipal.

B.4- Aprovació de la modificació de nomenament dels representants de 
l’Ajuntament en organismes i entitats

Àrea de Serveis Econòmics 

B.5- Aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021-Model ordinari (per municipis 
de més de 5.000 habitants) de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

B.6.- Fiscalització prèvia a la liquidació de l’any 2017, de la concessió del subministrament 
d’aigua potable al municipi de la Roca del Vallès

B.7- Aprovació del Pla Economicofinancer de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per 
als anys 2018 i 2019

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.8-Aprovació liquidació 2016 dels resultats econòmics del conveni 
interadministratiu del Servei Públic dels centres de la gent gran amb la Fundació 
S21

B.9-Aprovació liquidació 2016 dels resultats econòmics del conveni 
interadministratiu del Servei atenció domiciliària amb la Fundació s21

B.10-Aprovació “L’estat de salut de la població de la Roca del Vallès. Informe 
diagnòstic per al projecte COM-Salut”

B.11– Aprovació de l’adhesió a l’any europeu de patrimoni cultural

Mocions

B.12- Moció per a la llibertat dels presos polítics

B.13- Moció en defensa de la immersió lingüística

B.14- Moció els governs locals de Catalunya en suport a Proactiva Open Arms

B.15- Moció Consell de la gent gran de Catalunya

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001


C) Control de la gestió municipal

C.1- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la Modificació de crèdits 2018-02 
en la modalitat de transferències de crèdit i generacions de crèdit.

C-2- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es modifica els 
membres de la Junta de govern local

C.3- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es nomena dels 
tinents d’alcalde

C.4- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es modifica les 
delegacions d’atribucions als regidors i la distribució funcional de l’Ajuntament´

C.5- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es cessa un 
regidor i es revoca les competències que se li van delegar

C.6- Resolucions d’Alcaldia

C-7 Informacions d’Alcaldia

C-8  Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde.- Com sempre, comencem el Ple amb el minut de silenci de totes 
aquelles persones que han sofert algun tipus de violència. Bé, moltes gràcies. 

Donem inici a la sessió plenària, quan són les 20 hores i 7 minuts.

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de 25 
de gener de 2018 i de les sessions extraordinàries de 15 de febrer de 2018 
i de 3 de març de 2018.

Sr. Alcalde.- El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’esborrany de l’acta 
de la sessió ordinària... Perdó, seria l’aprovació de les actes dels plens celebrats, si 
no recordo malament, el 30 de gener... Perdó, hi ha un error aquí. El 25 de gener, i 
de les sessions extraordinàries de 15 de febrer i de 3 de març de 2018. Alguna 
qüestió a les actes?

Doncs, passem primer l’aprovació de l’acta del ple ordinari del 25 de gener de 
2018?

 (Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per unanimitat. 

Passem ara a l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 15 de febrer de 
2018.
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(Els regidors emeten el vot.)

Aprovada per unanimitat.

I per acabar, passaríem a l’aprovació de l’acta de la sessió plenària extraordinària 
de 3 de març de 2018.

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per unanimitat. 

A.2- Dació de compte de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès del senyor Jordi Fortí Gurgui

Sr. Alcalde.- El punt número 2 és la dació de compte de la renúncia al càrrec de 
regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallés del senyor Jordi Fortí Gurgui.

El senyor Jordi Fortí, el passat dia 14 de març de 2018, va entrar un escrit a 
l’ajuntament en el que formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en 
aquest ajuntament des que va prendre possessió del càrrec de regidor el dia 13 de 
juny de 2015, després de les eleccions de 24 de maig, i la renúncia no és efectiva 
fins que no es dona compte en el ple, com així fem avui. I el que es proposa és 
prendre coneixement de la renúncia del regidor de l’ajuntament, que realitza el 
senyor Jordi Fortí i Gurgui. Alguna qüestió?

Sr. Gil.- Sí. El senyor Fortí, després del cessament efectuat per mi mateix l’últim 
dia com a alcalde, ens va dir que no tenia cap sentit continuar formant part del 
Grup d’Esquerra Republicana després d’haver perdut la meva confiança, i que per 
tant, ell no volia continuar i ser un destorb, cosa que li agraïm. Ha fet la renúncia i, 
per tant, això donarà la possibilitat d’entrar a un altre membre a la llista d’Esquerra 
Republicana. 

Bé, els motius que es van esgrimir, de pèrdua de confiança, va ser una situació 
realment en aquest sentit, per tant, tota aquesta gent que ha estat dient aquests 
dies diferents coses suposo que seguiran dient-ho, però al final no és una altra cosa 
que aquesta. Per tant, també l’honora el fet de dir que per molt que ell volia 
continuar sent regidor d’aquest ajuntament, en veure que havia perdut la confiança 
per part del seu grup, doncs, va fer aquesta renúncia el dia 14. Per tant, bé, han 
sigut uns quants anys de dedicació a l’ajuntament, i igual que vaig dir en el darrer 
ple, a tothom que ha dedicat part de la seva vida professional i personal a 
l’ajuntament, sempre li haurem d’agrair. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Alguna qüestió més per part d’algun grup? Jo sí que, en tot cas, 
voldria fer un reconeixement a tots aquests anys, jo crec que pràcticament 11 
anys, en els que el senyor Jordi Fortí ha estat regidor d’aquest ajuntament, 
desenvolupament pràcticament tots els anys tasques de govern, i agrair, com a 
qualsevol altra persona que fa aquest esforç de dedicar part del seu temps a 
treballar a l’ajuntament per a la millora de la vida dels ciutadans, doncs agrair-li 
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l’esforç del temps que ha dedicat, i desitjar-li el millor possible en aquesta nova 
etapa que inicia.

A.3- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual 
s’aprova la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès de l‘any 2017

Sr. Alcalde.- Bé, passem al següent punt de l’ordre del dia, que és dació de 
compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual s’aprova la liquidació del 
pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del Vallés per a l’any 2017. 

El 21 de febrer es va aprovar la liquidació del pressupost, i en tot cas comentaré les 
dades més rellevants. Pel que fa al resultat pressupostari, en tot cas esmentarem 
dues dades, que són les bàsiques de la liquidació, que són normalment les més 
transcendents, i després també la qüestió d’estabilitat pressupostària i compliment 
de la regla de despesa.

Val a dir que aquest any hi ha hagut un fet, l’any 2017 hi va haver un fet 
diferenciador, que ha condicionat molt el resultat pressupostari, que ha estat la 
liquidació del deute del pavelló. La liquidació del deute del pavelló es fa amb 
romanent de Tresoreria, i això implica que es realitza una despesa sense un ingrés. 
Per tant, des d’un punt de vista de resultat pressupostari, apareix la despesa de 
3.800.000 euros, que és el pagament que vam fer de liquidació del deute del 
pavelló, però no hi ha cap ingrés que ho sustenti. Per què? Perquè es fa amb 
recursos propis, amb recursos d’estalvi, i això en el balanç pressupostari fa que el 
resultat pressupostari de l’exercici 2017 sigui de menys 162.195,33 euros. Si no 
hagués hagut els 3.700.000 euros que vam posar del romanent de Tresoreria, 
doncs, això s’invertiria, sumant aquests menys 162.195,33, aquests 3.700.000.

Malgrat això, el romanent de Tresoreria, que és una altra de les dades importants, 
té un resultat també, diríem, extremadament alt. Fruit de què? Doncs, fruit de 
diverses coses. Una primera, és un pressupost que s’aprova al mes d’abril. I 
després, també hi ha una certa polèmica i una certa batalla per part dels 
ajuntaments envers la legislació de control per part de l’Estat, que els ajuntaments 
anem generant ingressos però tenim la despesa congelada per dos elements: un 
primer, per la incapacitat de poder modificar el capítol 1, més enllà del que 
preveuen els Pressupostos Generals de l’Estat; i per una altra banda, per la regla 
de despesa, que fa que hagis de contenir la despesa, que no puguis portar la 
despesa més enllà d’un coeficient respecte a l’any anterior, que es fixa cada any 
des del ministeri. Això fa que els ajuntaments, que estan en aquests moments 
sanejats, doncs, van generant un romanent de Tresoreria per aquesta incapacitat 
de poder, diguem-ne, traslladar aquests recursos de què disposen en serveis als 
ciutadans.

Això es fa, aquesta regla de despesa i tota aquesta situació, en el moment de crisi, 
però en el moment en què sortim de la crisi, doncs, el que estem generant tots els 
ajuntaments és una situació d’unes bosses de romanent excessivament grans, que 
no podem..., o sigui, la seva funció seria, aquest any sembla que també podran fer-
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se servir per inversions financerament sostenibles, però si no, s’havien de fer servir 
per a la reducció del deute, quan en aquests moments el deute de l’ajuntament..., 
ja vam fer l’any passat una reducció important amb el pavelló, però en aquests 
moments el deute que té l’ajuntament és un deute que està molt ben finançat, 
perquè utilitzant el finançament de la Diputació, que està pràcticament finançat al 0 
per cent, per tant, no genera costos financers, i és un deute a deu anys, que pots 
tornar a poc a poc, tranquil·lament. No té cap sentit eliminar un deute que no 
t’aportaria res. Per tant, tenim un problema de com afrontar les finances 
municipals.

Per què està passant això? Doncs, bé, perquè des del ministeri es vol, com a 
mínim, fer veure a les institucions europees que hi ha una de les tres 
administracions que està funcionant bé, perquè és l’única que està funcionant bé, 
l’única que està... En general, l’Administració municipal és l’única que està tenint 
uns resultats positius en tots els àmbits.

Tal com dic, el resultat pressupostari fruit d’aquesta introducció d’eliminar el deute 
del pavelló, és de menys 162.195,33, i el romanent pendent del tancament que fa 
Diputació, que sempre Diputació fa un tancament posterior, que en tot cas ens està 
a punt d’arribar i farem els ajustos, com fem cada anys, és de 4.056.856,16 euros.

També el fet d’haver introduït aquest element, aquesta despesa de la liquidació del 
pavelló, ens fa que no complim la capacitat de finançament en menys 303.655 
euros, i la regla de despesa en menys 105.258,45. Cosa que ens ha obligat, i és un 
altre dels punts que vindran posteriorment en el ple, a elaborar un pla econòmic i 
financer. Quan arribi el punt ja veurem que amb el pressupost, tal com està el 
pressupost de 2018, doncs ja ens posem al dia. Per què? Perquè aquests resultats 
són fruit de posar en el pressupost 3.700.000 euros per liquidar el deute del 
pavelló, sense que això hagi generat un ingrés perquè ja eren recursos propis.

Alguna qüestió? Senyor Alcalà? Senyora Mari Carmen? Senyor Manel Álvarez? 

Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor alcalde. Primer, comentar que no sabem per quin 
motiu s’ha fet un canvi en la situació dels punts del ple, i uns punts que 
normalment anaven al darrere, doncs, s’han passat al davant, no? Suposo que és 
perquè així... Bé, que després surtin punts per solucionar alguns dels problemes 
que s’han comentat fins ara, no? Simplement un comentari en aquest sentit, que 
potser és la primera vegada que ho veiem. Almenys, parlo de memòria, eh?

Miri, quan els números van bé, el normal és felicitar l’equip de govern, i això és una 
cosa que normalment es fa o no es fa, un calla i ja està, i això és el que s’ha estat 
fent els últims anys. Però aquesta vegada no ha anat bé, i el resultat pressupostari 
de l’ajuntament és negatiu, per tant, les coses no han anat bé. i aquest resultat 
pressupostari negatiu, el primer després d’uns quants anys, tot i que l’època 
econòmica i la bonança econòmica no és la mateixa que fa, doncs, això, els anys 
dels que parlo, això no havia d’haver sortit, no? El primer any, a més a més, de 
govern ERC-PSC sencer, i el primer any amb un resultat pressupostari negatiu 
després de molts anys. Per tant, no han aprovat. 
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No han aprovat, i no aprovar comporta que tinguem incompliments, ja els ha 
comentat vostè. l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa, no la 
compleixen, i això obliga a fer un pla econòmic financer que, a més a més, en algun 
moment no seria cap drama, inclús hi ha ajuntaments que ho proposen en segons 
quins moments, i ho fan expressament, arribar a aquesta situació. Però no és el 
cas, aquí s’ha arribat sense que vostès tinguessin el control de les finances 
municipals, i ens trobem, quan fem la liquidació, que tenim un resultat 
pressupostari negatiu de 162.000 euros. No és una cosa buscada, és una cosa que 
ha sortit, que no estava prevista, i aquest és l’error, i aquesta és la conseqüència 
de la falta de control. 

Una falta de control que és molt important en les finances municipals, com ja 
sabem tots, perquè si l’economia va bé, les coses es poden fer sense problemes, 
les coses funcionen. Si l’economia d’un ajuntament no funciona bé, doncs, hi ha 
problemes. Problemes de més feines per als serveis econòmics, hauran de fer feina 
extra, segurament ja l’han fet, en la confecció d’aquest pla econòmic financer, una 
cosa que es podien haver estalviat, una feina i mal de caps també per a l’equip de 
govern, que suposo que els han tingut, o els haurien de tenir. Restriccions 
econòmiques probablement en alguna partida, perquè s’ha d’ajustar al pressupost, i 
en definitiva, problemes per als ciutadans de la Roca, que no es mereixen el que 
està passant. Perquè en una època de bonança no és lògic que passi això en aquest 
ajuntament.

Dir concretament que després de molt temps també, i no dic que s’hagi de fer com 
es feia, ens trobem amb aquells moments en què s’han d’aprovar o s’ha de donar 
compte d’informació econòmica, la informació que trasllada l’equip de govern és 
molt minsa. Entrem a valorar, o entren a comentar els tres o quatre aspectes 
importants, és cert, en aquesta cas de la liquidació, però no es dona una informació 
a nivell del detall de com han anat els ingressos, el detall de com han anat les 
despeses, per saber exactament en què hem pogut equivocar-nos, en què ens hem 
equivocat per arribar a aquesta situació. I que consultant la documentació que ens 
arriba, doncs, la veritat és que és pràcticament impossible arribar a conclusions. 
Perquè la informació que suposem que ens arriba és la que arriba a tothom, i les 
fotocòpies són realment d’una qualitat pèssima –pèssima. 

Jo li podria posar un exemple: si vostè és capaç de dir-me el que posa a la tercera 
línia de la pàgina de l’excés de finançament afectat, doncs... La tercera o la quarta, 
la cinquena, la que vostè vulgui. Ni ampliant la imatge del PDF en pantalla és 
possible veure això, i això és un problema també per a l’expedient, perquè, 
lògicament, allà ha de sortir una informació que surt, però que no es pot llegir. 
Realment la qualitat és millorable. Poca transparència, en definitiva, poca 
transparència d’un temps cap aquí en aquests temes, en temes que són importants. 
Li demanaríem que, si fos possible, milloressin la qualitat de la informació que ens 
passen, que es tingués en compte el que estem dient a l’hora de mirar si la 
informació que forma part de l’expedient és la correcta. Si la informació que forma 
part de l’expedient es pot llegir, que ja li dic que en algun cas no es pot llegir, i això 
impedeix que la feina que ha de fer l’oposició, que és de control, doncs, no la 
puguem fer.
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Dic que és una llàstima, però que tampoc ens ha vingut de sorpresa, perquè per 
desgràcia la sortida del senyor Gil com a alcalde ha comportat coses poc 
agradables, i una és aquesta. Té la desgràcia, per dir-ho així, de sortir com a 
alcalde i que la primera liquidació surti negativa. La seva feina com a alcalde, en 
aquest sentit, l’últim any, no ha sigut massa correcta.

Això coincideix, a més a més, amb el punt anterior que hem comentat, i que ha 
generat un cert escàndol al municipi, com ell mateix ha comentat, un tema poc 
aclarit per la seva part, que li pot fer gràcia però que és greu. És greu perquè 
afecta i ha afectat durant aquest mandat a moltes coses. Ja li havíem dit, ha li 
havíem dit que podia passar això, i vostè no va fer cas. 

També li havíem dit que la seva sort no va de la mà de la sort del regidor, d’un 
regidor del que vostè ha perdut la confiança, ha dit. La seva sort va lligada a la sort 
d’aquest regidor al que vostè ha fet fora. A més a més, coincideix amb què l’alcalde 
sortint, en el seu discurs de sortida, menteix al ple. Diu que el regidor està fora, 
que no pot ser-hi present per un motiu, i resulta que posen com a representant 
d’Esquerra la senyora Moreno, quan vostè ja havia fet fora el seu company. Menteix 
al ple quan diu això. Menteix al ple quan diu això perquè ens havia d’haver dit, o bé 
callar-se i no dir el que va dir, o bé dir la veritat, i la veritat és que vostè ja havia 
fet fora el seu company. I si una cosa no es pot permetre d’un polític és que digui 
mentides. I això consta en acta. Vostè potser callar-se o dir alguna cosa que 
quedés més elegant, pel que passaria dos dies després. Perquè el que va passar 
dos dies després és que vostè el va fer fora. I aquell dia, el dia del ple, ja no era 
company seu, i aquí no va dir res, va mentir al ple. 

Per tant, surt amb una taca més, una altra, perquè tal com li he comentat alguna 
vegada, en aquest plenari, la seva conducta i el seu comportament personal i 
democràticament parlant, ha deixat molt a desitjar. Vostè va ser alcalde envestit 
amb els vots d’uns companys que va fer fora, sense argumentar pràcticament res. 
Vostè ha fet fora un altre company del seu equip de govern, que probablement era 
una de les coses principals que allò no funcionés, vostè es va aprofitar d’aquesta 
situació, i vostè no es mereixia ser alcalde. I ara ens porta un resultat pressupostari 
negatiu. L’hauríem d’aplaudir. Gràcies.”

Sr. Alcalde.- Evidentment, quan un... Si em permet un segon, vull fer només un 
matís. Pregaria que quan estem debatent un punt, ens centrem en aquell punt. És a 
dir, una part del discurs que vostè ha fet té tot el dret a fer-lo, i per això no he... 
Però abans, quan hem parlat d’un punt, podia haver-ho parlat en aquell punt 
perfectament, que era quan tocava. Ara estem debatent una cosa...

Tot i així, tothom té dret a expressar el que vulgui, el que passa és que si volem 
centrar les coses en un debat, potser que quan parlem d’un punt, doncs, introduïm 
les qüestions en aquell punt, les que siguin necessàries, i el debat es pugui fer. 
Però barrejar en un punt dos temes que no tenen res a veure, un és el tema 
econòmic i un altre tema és la renúncia del senyor Fortí, i tot el que pugui haver al 
seu voltant o derivat d’això, o causant d’això. En tot cas, el que demanaria 
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senzillament, si és possible, és que quan estem en un punt, ens centrem en aquell 
punt i no ho barregem, perquè si no després el debat es farà confús. 

Tot i així, com que vostè ha tret els dos temes ara, se li respondran totes les 
qüestions, però de cara al futur crec que no costa res, quan hem passat un punt, 
haver demanat allà la paraula i haver fet aquest mateix plantejament allà, que té 
tot el dret a fer-lo, no li qüestiono el dret a fer-lo. Senzillament demano, per una 
qüestió de funcionalitat i de poder centrar el debat en el punt que toca, poder-ho 
fer així.

Senyor Gil o... Ningú més? Doncs, vostè.

Sr. Gil.- D’acord. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el primer, comentar... No sé qui ha 
mentit en el ple, potser està mentint vostè, perquè com vostè sabrà, o hauria de 
saber després de tots els anys que es va passar portant vostè l’ajuntament en 
realitat, per tant, sabrà que quan l’alcalde signa una cosa, fins que no l’ha signat el 
secretari de l’ajuntament no té la validesa. Per tant, haurà de mirar-se quan va 
signar el secretari municipal aquesta resolució.

Segona cosa: el senyor Fortí havia dit que a aquell ple assistiria, tot i que ja li havia 
comunicat jo que li faria el seu cessament. Com que li vaig dir jo personalment al 
senyor Fortí i, per tant, ell va dir que hi assistiria, no només a mi sinó que, em 
sembla que el senyor alcalde podrà corroborar a dia d’avui què li va dir, per tant, el 
motiu és que aquella nit el seu sogre va morir, i ell va dir que estant el seu sogre 
mort no podia venir al ple. Una altra cosa és que ens hagués sigut més còmode o 
menys còmode, però miri, la comoditat en aquests casos no importa. Per tant, 
probablement qui està mentint una vegada més és vostè. 

El fet de dir que vostès ens havien avisat. Miri, vostès ens han dit de tot i no han 
demostrat mai res sobre aquest senyor. Sempre ha firmat coses que les sabien, i 
durant vuit anys no van fer res. A la que jo he tingut constància d’alguna cosa que 
m’ha fet perdre la confiança en ell, aquella mateixa setmana, abans d’acabar, i que 
el següent que ho hagués de fer fos l’alcalde actual, jo ho vaig fer sabent el que 
assumia. Perquè al final, ens toca prendre decisions i fer efectives aquestes coses.

Per tant, si vostès sabien el que tants anys s’ha estat dient del senyor Fortí, la 
valentia de vostès dos hagués sigut fer-lo fora. Fer-lo fora quan això volia dir inclús 
perdre la majoria. El que passa és que no ho van fer perquè depenien del vot del 
senyor del PP i de l’abstenció o el vot de la gent d’Esquerra, aquells que ens venien 
a buscar contínuament. Per tant, el que vostès no van fer mai va ser agafar el toro 
per les banyes i dir: “Escolta’m, és igual, si després no podem aprovar coses, si no 
podem aprovar pressupostos, si no...” Però els era més fàcil suposadament dir 
totes aquestes coses, però tenir-lo a l’ajuntament. Miri, jo no sé què va ser pitjor, 
eh? Si vostès afirmen això i ho sabien, els que ens han mentit al poble són vostès, 
perquè hauran tingut suposadament coses que no han dit mai ni han aportat mai 
proves i, per tant... 
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A mi el que em vinguin a explicar de les coses que s’han fet malament durant els 
anys que han passat, i de les coses suposadament que potser no eren del tot 
correctes, sempre li he dit al mateix a qui venia: “Tens proves? / Bé, ho sé.” O: “Sí, 
però no te les donaré. Doncs, no serveix de res.” Per tant, de suposades coses 
poden dir totes les que vostès vulguin. De fet, no han aportat mai cap prova. És 
més, si les tenien i l’han mantingut al govern, jo espero que llavors vostès donin 
explicacions al poble del perquè, si suposadament es feien aquestes coses tan 
greus. Per tant...

Quant a l’escàndol, jo he dit que la gent està explicant unes coses que no són 
certes, i al final, el fet de dir si és una cosa o és l’altra, no, no, és una decisió així. 
Quan sabem que han passat algunes coses que fan la pèrdua de confiança en un 
regidor, el més honrat és fer-ho. No sé quin tant per cent de la culpa diu vostè, no 
sé quin tant per cent deu tenir el senyor Fortí en la culpa del trencament del primer 
govern, o potser ho tindrà el fet que Convergència i Unió, vostès dos, fessin un 
document, que el volguessin imposar i el traguessin a la premsa. I llavors, 
l’assemblea d’Esquerra Republicana decidís que amb gent que feia això no es podia 
treballar. Plantegin-s’ho. Segur que vostès mai s’han parat a pensar que vostès dos 
van ser els que van tirar el barret al foc a l’últim moment, sempre és molt més fàcil 
buscar un altre culpable, d’acord? Doncs, aquí el tenen. Sóc jo? Fantàstic. Ara, 
algun dia plantegin-se si vostès el que havien de fer era això, sortir del despatx i 
enviar la nota de premsa. Evidentment, sí, sí, dient que això ho farien públic, però 
jo dient-los: “La gent d’Esquerra això no ho sap.” Doncs, molt bé, la gent 
d’Esquerra ho va saber per la premsa, i els va agradar tant que al cap de quatre 
dies, després de festa major, es feia una assemblea que feia això, el trencament 
amb el govern de Convergència i Unió. Per tant, bé, suposo que després ja 
m’explicaran el perquè, o si segueix sent només culpa nostra.

Sr. Alcalde.- Bé, jo li respondré la part de l’apartat econòmic, per això li demanava 
que era més senzill i més àgil poder-ho fer en cada punt, però com que s’ha donat 
així, doncs, així ho farem. 

A veure, miri, evidentment, vostè ha de fer en aquests moments aquest paper. El 
resultat econòmic, si ha sigut aquest, ha estat perquè ha volgut, perquè hem posat 
com a objectiu liquidar un deute i baixar l’endeutament de l’ajuntament, poder tenir 
més disponible per a despeses ordinàries, i sabíem que el fet d’incorporar 
3.800.000 euros de romanent significava, com que incorpores una despesa sense 
incorporar un ingrés, que això afectava al resultat. Tot i així, l’efecte que ha tingut 
sobre el resultat és de 162.000 euros. Home, havent posat 3.800.000 de despesa, 
que el resultat sigui només de menys 162.000, home, no és un bon resultat, tant 
de bo hagués pogut ser zero, però l’objectiu en aquests moments era un altre. Per 
tant, sabíem que això suposaria fer un pla econòmic financer.

Pla econòmic financer que quan després el presenti veuran vostès que només amb 
el pressupost ja aprovat de l’any 2018 es compleix. Per tant, no s’ha fet una mala 
feina, sinó que s’ha fet una feina pensant en disminuir l’endeutament de 
l’ajuntament per poder seguir fent inversions, perquè si no, des del moment en què 
el deute del pavelló comptava com a deute financer, estàvem en una situació en la 
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que no podíem fer més endeutament, per tant, l’objectiu era aquest, i a més a més 
era rebaixar els 490.000 euros de què disposàvem cada any per a pagament de 
capital i interessos en despesa ordinària, poder-lo destinar a altres accions del 
municipi. Home, jo crec que no és una mala operació, i per tant, no puc coincidir 
amb vostè en què... Evidentment, el resultat és negatiu i millor que no hagués 
sigut negatiu, però com que l’objectiu en aquests moments era un altre, no era el 
resultat, doncs, ho vam fer conscients i sabent el que podia passar. 

I quan vam fer el pressupost de 2018 ja ho vam fer pensant en això, i per això el 
pressupost del 2018, ja només amb el pressupost del 2018 corregim el pla 
econòmic financer que després presentarem, es compleix i se supera tota aquesta 
situació. Perquè no és un tema estructural, d’una mala gestió econòmica, és un 
tema conjuntural d’anar a resoldre un problema. 

Tot i així, es pot intentar donar la volta al que vulgui. Això no ha provocat cap 
restricció econòmica, ni en el pressupost de 2017 ni en el pressupost de 2018, al 
contrari. Haver pogut liquidar el pavelló ha suposat disposar de 490.000 euros per 
a noves accions en el pressupost municipal. Per tant, de restriccions econòmiques 
cap ni una, de problemes per als ciutadans cap ni un, perquè ara hi ha més 
disponibilitat per millorar serveis. 

Feina per als serveis econòmics. Escolti’m, preparar un pla econòmic financer en el 
que un dels elements... O sigui, es fa per dos anys el pla econòmic financer, i en el 
2018, ja en el propi pressupost aprovat de 2018, ja es compleix, home, la feina que 
ha donat evidentment és feina i s’ha d’agrair, però no s’ha partit de zero. Perquè 
veuran després també que hem hagut de fer unes previsions econòmiques per al 
2019, 2020 i 2021 per al ministeri, i per tant, sí que hi ha hagut una feina 
important, i que agraeixo molt l’esforç que ha fet l’interventor, però a partir de 
dades existents a l’ajuntament. Per tant, no hem hagut d’inventar res, sinó que el 
propi dia a dia ens demostrava que estàvem en una situació sanejada. Per què? 
Perquè aquest resultat prové d’aplicar una despesa determinada per disminuir un 
endeutament. Per tant, barrejar això amb el resultat ordinari, doncs, bé, es pot 
intentar fer, però vostè sap que no és la manera. 

Li recullo, per millorar, el que em comenta, que la informació és molt minsa. Li 
recullo per millorar-ho, i li agraeixo aquest comentari. Té raó en què el sistema que 
estem fent servir per traslladar la informació un cop signada digitalment als 
regidors no és l’adequat, perquè no es veu. El que passa és que és el que dona 
garantia perquè és el que està signat. Veurem com. Estem treballant per millorar 
aquesta situació, i perquè això es pugui solucionar de forma immediata i vostès 
puguin disposar de la informació, que sigui llegible, visible i en les millors 
condicions, i a més sigui la certificada, la que dona garantia que és la correcta. Per 
tant, en això ja estem intentant treballar, per solucionar això. I en tot cas, sí que li 
recullo que en la qüestió de la liquidació i de les dades econòmiques, no ens 
centrarem només en les dades bàsiques, sinó que també intentarem 
complementar-ho amb més informació, perquè puguin disposar i tenir informació 
per tenir una anàlisi més acurada de la situació. 
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Transparència. Bé, en tot cas és qüestionable, però ja li dic que els temes són 
aquests. 

Pel que vostè ha comentat jo l’únic que puc dir-li és que jo divendres a la tarda vaig 
parlar amb el senyor Fortí, abans del ple de dissabte, i el senyor Fortí em va dir que 
vindria al ple, i que malgrat que ja sabia que l’alcalde Albert Gil, en aquells 
moments encara alcalde, havia signat, o signava, la seva resolució per al seu 
cessament en els càrrecs, doncs que vindria i que ell mantindria el compromís 
quant al canvi d’alcaldia. La sorpresa també va ser meva quan dissabte em vaig 
assabentar de la mort del seu sogre. No que no vingués, el que em va saber greu 
no és que no vingués exclusivament, sinó la mort del seu sogre. Per tant, això és el 
que va passar. 

A partir d’aquí, poden donar-li totes les voltes, i vostès en aquest tema ja han 
tingut debats entre el seu grup i el grup d’Esquerra Republicana al voltant 
d’aquesta qüestió i del fet del senyor Fortí com a regidor. Jo no hi entraré, 
senzillament el que vull matisar és això: el senyor Fortí venia al ple, i si no va venir 
al ple va ser per aquest motiu. Per tant, per part meva és el que jo sé en primera 
persona. I a partir d’aquí, si hi ha qualsevol cosa més, hi ha un segon torn de 
paraules, com sempre. 

Senyora Mari Carmen? Senyor César? No? Senyor Daniel Martín.

Sr. Martín.- Sí, hola, buenas noches. A ver, estamos en un punto de dar cuenta y 
llevamos 43 minutos. No es por nada.

Dos cosas muy breves, muy breves, muy breves. Si alguien esperaba que después 
de pagar la deuda del pabellón, de 3.800.000, no entráramos en un plan económico 
financiero, es que no sabía dividir. Uno.

Dos: el tema de la información. En la información a la comisión informativa ya se 
vio que en el A3, me parece que era, no se veía nada –no se veía nada. Y se sigue 
sin ver nada. Por lo tanto, si creemos que ese documento es tan, tan importante, la 
cuestión era muy fácil: se viene al ayuntamiento y se mira. Pero ya digo, estamos 
en un punto de dar cuenta y estamos en un punto donde simplemente lo de entrar 
en un plan económico financiero es un tema de divisiones. Simplemente.

Yo no pensaba hablar en este punto, pero decir eso. Y decir una segunda cosa: me 
parece de bastante mal gusto, a una persona que se va de este ayuntamiento 
después de haberle dedicado bastantes años de su vida a hacer un trabajo, 
criticable o no, pero que se le debe de criticar cuando ha estado aquí. Y dedicarnos 
ahora que no está a criticarlo, no queda muy bien. A mí por lo menos no me 
gustaría que el día que deje la actividad pública, cuando ya no esté en una sala, se 
me digan cosas como las que se han dicho aquí de Fortí. Ha hecho un trabajo, 
criticable o no, pero ha dedicado mucho tiempo de su vida a trabajar por los 
ciudadanos de este municipio. Y probablemente uno de los que más lo ha criticado 
he sido yo. Me gustaría que hiciéramos caso del refrán aquel que dice “enemigo que 
huye, puente de plata”. Gracias.
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Sr. Álvarez.- Sí. Que la situació econòmica era sanejada ja ho sabíem, es van 
trobar una situació bona, fruit d’un esforç de tots durant uns quants anys difícils. I 
precisament per això és criticable que el primer pressupost que han de liquidar 
sigui de 162.000 euros negatius. 

Segurament és que jo no sé dividir, i li hauré de demanar lliçons a algú de la sala, 
que sempre està sobrat de donar aquestes lliçons. Probablement és això –
probablement és això. Algú que no sap que no cal venir a l’ajuntament a consultar 
l’expedient, perquè resulta que per llei ens ho han d’enviar correctament. Per llei, 
eh? I que en paper, en teoria, no hi ha un expedient, jo no puc venir a consultar un 
expedient a l’ajuntament perquè ja no està en paper. Per tant, l’expedient és 
electrònic, i tenim dret a rebre aquesta documentació. Per tant, només comentar-li 
això a algú que sembla que sap de tot i que sempre està per sobre de tots, no?

Que la transparència és qüestionable ho ha dit vostè mateix. Rebem una informació 
que jo li demanaria, i em sembla que he demanat amb bones paraules, eh? I vostè 
ho ha dit també, no ho estic criticant, que alguna cosa més potser seria agraït per 
part de tots, o almenys per part del nostre grup.

I respecte a l’altre tema, jo estic parlant, li estic demanant responsabilitats a algú 
que sí que hi és, a la sala, no a algú que ja no hi és, perquè no cal parlar d’aquell 
que ja no hi és, que a més a més ja ha passat pel que ha passat.

Vostè sempre, i té una habilitat especial en això, i jo crec que això és interessant 
en alguns polítics, que és que té l’habilitat d’insinuar coses. 

Sr. Alcalde.- Perdoni una cosa...

Sr. Álvarez.- Estic responent a...

Sr. Alcalde.- No, però no sabia si es dirigia a mi o per part...

Sr. Álvarez.- No, no.

Sr. Alcalde.- Ah, com que ha dit... Estava parlant amb mi i llavors segueix amb 
vostè, per això li deia que era bo en cada punt fer cada cosa, per evitar aquestes 
confusions, ja està.

Sr. Álvarez.- Disculpi, senyor alcalde, no és amb vostè ara, és amb el senyor Gil. 
Perquè quedi clar, a més a més, li agraeixo l’aclariment.

Doncs, té aquesta habilitat especial, no? O sigui, vostè es pensa, i això a més a 
més, per a alguns de vostès i per a alguna gent, pot semblar fins i tot intel·ligent, 
no?, que insinuar coses deixa l’altre com tocat i tot això. Aquí les coses s’han de dir 
molt clares. Vostè, si té algun dubte que algú ha fet alguna cosa malament en el 
passat, igual que demana proves, jo aquestes proves les he dit aquí, en el ple. Si 
vostè no ha volgut fer res és perquè no ha volgut, li estic dient molt clar, no estic 
insinuant res, val? 
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Llavors, quan el nostre grup s’assabenta que hi ha coses que no són massa clares, 
un senyor que anava en la nostra llista deixa d’anar en la nostra llista, i vostè sap 
que ja no anava a la llista, i a més a més sap que aquell senyor va deixar d’estar al 
nostre grup perquè vostès li van tirar la canya, d’acord? Això per una banda. No 
anava a la nostra llista, i vostè sabia ja, perquè en algun moment s’havia comentat, 
que hi havia coses que no eren massa clares. I sabia, a més a més, perquè vostè, 
en aquella època, era alcalde i era responsable de tot, que podia parlar amb la 
policia, i si no ho va fer és perquè no va voler. I ara no insinuï que és culpa dels 
altres i que no vam fer res en no sé quants anys. No vam fer res... O sigui, no pot 
dir això perquè no és veritat, vostè, si no ha fet res durant tot aquest temps en què 
ha sigut l’alcalde, que vostè era l’alcalde, no era ningú més. Vostè n’era el 
responsable. Què és això de dir ara que la culpa és dels altres? Tot és culpa dels 
altres. 

Si les coses no funcionen bé, és perquè Convergència no ho va fer bé. Si les coses 
ara no van bé és perquè Convergència no ho va fer bé. Si el resultat és negatiu és 
perquè Convergència no sap dividir, ha dit algú fins i tot. I vostè s’agafa a això, i 
probablement s’ho creu i tot, que el resultat negatiu és culpa de Convergència. I 
que resulta que vostè tenia al seu costat a algú que no va preguntar i que no va fer 
cas d’allò que s’havia denunciat en un ple, i en dos plens, i això està a les actes –és 
a les actes. Llavors, no insinuï res –no insinuï res.

El responsable és vostè, no és Convergència, el responsable és vostè. Porta tres 
anys, ja no ho és, gràcies a Déu, ja no ho és –ja no ho és. Però s’ha acabat això. Jo 
li demano que sigui una mica més curós amb tot això. Si ha de dir alguna cosa, 
digui-ho directament. (Veu de fons.) Val, doncs, digui-ho i, sobretot, tenint en 
compte que vostè és tan curós, digui la veritat –digui la veritat.

Sr. Alcalde.- Un segon. No sé si primer... És que el senyor Dani Martín m’ha 
demanat, per al·lusions, una coseta. No sé si li és igual...

Sr. Martín.- A ver, nada más lejos de mi intención enseñar a dividir a nadie. Yo 
creo que he dicho, y si no lo he dicho así pues, como siempre, pediré disculpas. A 
mí me pasa como a Albert, que parece que somos los dos tontos del pleno, siempre 
decimos cosas que no debemos. Yo lo que he dicho, o he querido decir, es que el 
resultado de los 160.000 y pico, negativos, evidentemente no es una división, pero 
que el resultado para que acabamos en un plan económico financiero sí es el 
resultado de una división y el incumplimiento de la regla de gasto. 

Y señor Álvarez, yo, evidentemente, reconozco que usted sabe mucho más de eso 
que yo. Mucho, mucho más que yo, porque usted ha sido concejal de Hacienda 
durante, cuatro y cuatro, ocho…, nueve años, o diez, más o menos, y por lo tanto 
usted sabe cómo funciona la regla del gasto mejor que yo. Es lo que yo he querido 
decir, que es simplemente el resultado de eso. Y cuando nosotros liquidamos el 
pabellón con 3.800.000 euros, como ha dicho Carlos, si no hubiera salido esto 
hubiera sido una sorpresa. Simplemente es lo que he dicho, no he dicho nada más. 
Y no quiero enseñar a dividir a nadie, lo hacen las calculadoras muy bien.
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Sr. Alcalde.- Senyor Gil?

Sr. Gil.- Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, anirem per parts. Van dir en un ple, i ho va 
dir el senyor Ros i va quedar esperant quan va entrar la policia amb uns rètols, van 
afirmar que els policies a vostès els havien dit certes informacions o certes coses, 
que preguntat directament a la policia la van negar. Bàsicament, suposo que si fos 
veritat, que no tinc les proves, potser vostè sí però jo no tinc les proves. En cas que 
el que el senyor Ros va afirmar fos cert, el problema no només era pel regidor que 
havia donat aquesta ordre, sinó per al policia que havia, segons el que va explicar 
el senyor Ros, infringit la llei. Perquè si el senyor Fortí enviava gent a fer coses que 
no es podien fer, en tot cas el problema el tenien tots dos. Per tant, quan se’ls va 
preguntar directament, que jo ho vaig fer, van negar el que vostès havien dit. El 
que passa és que els neguin tampoc és tan estrany. Per tant, és una d’aquestes 
coses que diem. 

Segona cosa: si vostè vol entrar en aquest..., ens hi podem trobar i vostè podrà dir 
el que vostè vulgui i jo contestaré el contrari, perquè si jo tinc aquest do de fer 
això, doncs, escolti’m, vostè té el do d’equivocar-se. Al senyor Fortí vostès no el 
van fer fora, ell va votar en contra d’una cosa que vostès portaven al plenari i va 
plegar. Per tant, no el va fer fora vostè, no ha tingut ni aquest... Vostès no han 
tingut ni aquesta situació. El senyor Ros, com a alcalde, no el va destituir, ell va 
votar en contra d’una votació que vostès portaven al ple i va plegar. Per tant, 
tornem-hi. I a més, va plegar –sí, sí– i després va renunciar a la seva acta. Per 
tant, em sembla recordar que en un ple el senyor..., com es deia?, no sé el nom, sé 
com li diuen. Bé, un veí de la Torreta va venir en un ple com a regidor perquè el 
senyor Fortí havia plegat. És que no sé com es diu de nom... Ah, José Luis, sí. 
Doncs, el senyor José Luís Petit va ser-hi. Per tant, va ser el senyor Fortí que va 
renunciar també.

Però bé, és igual, al final jo entenc el que vostè està pretenent, jo li dono aquests 
dos exemples i així podríem anar amb la resta dels que posin, però ja ho farem, si 
volen. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Li demano que sigui molt breu, senyor Ros.

Sr. Ros.- El senyor Gil ha tornat a fer el que ha dit el senyor Álvarez, que és 
insinuar. Diu que jo vaig dir alguna cosa en un ple però no ha dit què vaig dir. A mi 
m’agradaria saber què té al cap el senyor Gil quan diu que jo vaig dir alguna cosa. 
Jo fa dinou anys que sóc regidor i vull saber concretament què vaig dir, per si ho 
haig de contestar.

Sr. Gil.- Jo li demanaré que es busqui vostè les actes, que les té, es llegirà el que 
vostè va dir quan van entrar els membres de la policia, que casualment es va 
esperar a aquell moment i llavors es va deixar anar, i per tant, vostè podrà llegir 
tot el que vostè va afirmar que els agents de policia, de la Policia local, cosa que ja 
li vaig dir en aquell ple, no m’ho crec, perquè estarien fent una cosa que no poden 
fer. Per tant, si vostè creu que la Policia local de la Roca fa coses que no poden fer 
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és el seu problema. Jo, fins que no m’ho demostrin, no m’ho creuré. Per tant, una 
afirmació així vostè la podrà trobar en les actes d’aquell plenari.

Sr. Alcalde.- Si us plau, parem perquè és que portem pràcticament 50 minuts amb 
un tema que era un donar compte, que té la seva importància –que té la seva 
importància– però jo hagués agraït que haguéssim parlat d’una cosa en un punt i 
una altra cosa en un altre punt, no barrejar les coses, com hem dit abans. 

Pel que fa a la millora de disposar de la informació, ja li he dit que és un tema que 
tinc present i que vull que resolguem, i que volem que resolguem ràpidament, 
perquè els regidors puguin disposar de la informació en bones condicions, aquí no 
entraré a discutir. El que sí que no li accepto és que això ha estat de forma 
improvisada, i que això ens porta a una mala situació econòmica. La situació 
econòmica segueix, era bona, és bona i seguirà sent bona. I aquests 162.000 euros 
negatius i el no compliment de la regla de despesa és provocat per, quan busques 
un bé major, a vegades tens unes conseqüències puntuals. Són puntuals i en el 
pressupost de 2018 ja queden resoltes, com veurem després. Per tant, de mal 
resultat cap ni un, perquè l’objectiu era abaixar el deute i acabar disposant de 
490.000 euros més per a la millora del municipi. Per tant, estic molt satisfet del que 
vam fer.

I una cosa que ha dit vostè abans: el senyor Albert Gil era alcalde en aquells 
moments, però jo em sento molt corresponsable d’aquest tema perquè jo era i sóc 
el regidor d’Hisenda. I per tant, això és un tema que, evidentment, quan jo vaig 
fent les coses ho parlàvem amb l’alcalde, però en tot cas és una qüestió 
compartida. Per tant, tota aquesta crítica que vostè li ha fet a ell, també l’agafo per 
a mi però l’agafo per dir-li que no, que per aquí no anem. 

I en tot cas, com que era un tema de donar compte, doncs, fins aquí aturem i ja 
seguim, passem dels assumptes de tràmit. Ah, perdó, vostè m’ha comentat el canvi 
de punts de l’ordre del dia. Disculpi, que això m’ho he deixat abans de respondre-li. 
Té raó. El punt de l’ordre del dia de donar compte de la renúncia normalment es 
feia al final si venia el regidor, perquè pogués fer tot això. Donat que el senyor Fortí 
va decidir no venir, ens va comunicar que no vindria, per això ho hem posat al 
començament. Aquest és el motiu.

I el segon donar compte de la liquidació del pressupost, ho fem abans del Pla 
econòmic i financer, perquè s’entengui i donar coherència a la situació. Són temes 
que sempre anaven a la part final, però el canvi es produeix per aquests dos 
motius, no per una qüestió sinó una mica també perquè s’entengués després el 
desenvolupament d’altres punts del ple.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
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B.1- Ratificació de l’aprovació de continuació del contracte de concessió 
del servei públic de gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i 
voluminosos del municipi de la Roca del Vallès.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

El 5 de març de 2018, es va aprovar per Junta de Govern Local, l’aprovació 
de continuació del contracte de concessió del servei públic de gestió , amb el 
contingut següent: 

Per acord del Ple de data 30 de maig de 2013 es va aprovar iniciar 
l’expedient de contractació mitjançant gestió indirecta i sota la 
modalitat de concessió, del servei públic de gestió integral de les 
fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del 
Vallès, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 468.995,89 euros anuals, IVA no inclòs, i quatre 
anys de durada; es van aprovar els Plecs de clàusules administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars i es va 
convocar la licitació corresponent.

En data 26 de setembre el Ple municipal va declarar vàlida la licitació 
i va adjudicar el contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat 
de concessió, del servei públic de gestió integral de les fraccions 
rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès a 
favor de GESTIÓ DE RESIDUS CIRERA, SL, amb CIF núm. B59802611 
per l’import anual de 464.317,91 euros de pressupost base més 
46.431,79 euros corresponents a l’Impost del Valor Afegit (Total: 
510.749,71 euros) i amb una durada de quatre anys.

Contra l’acord d’adjudicació es va interposar un recurs especial en 
matèria de contractació –que va provocar la suspensió automàtica del 
procediment-, el qual va ser inadmès per Resolució de l’Òrgan 
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya de 10 de 
desembre de 2013.

Per acord del Ple de 30 de gener de 2014 es va autoritzar la signatura 
del contracte, una vegada aixecada la suspensió existent i s’acordava 
donar compliment a la resta d’acords adoptats pel Ple en sessió de 26 
de setembre de 2013.

En data 27 de febrer de 2014 es va signar l’esmentat contracte. En el 
pacte cinquè de dit contracte s’establia el següent:

“El contracte tindrà una durada de quatre (4) anys i serà susceptible de 
pròrroga, de mutu acord, preavisant-se les parts amb una antelació de tres 
mesos abans de la seva finalització; no obstant això, la duració del contracte, 
incloses les pròrrogues, no podrà excedir de sis (6) anys.

Una vegada finalitzat el termini d’aquest contracte, si es donés el cas, 
continuarà en vigor pel temps mínim que resulti indispensable fins que 
l’Ajuntament resolgui la licitació convocada i adjudiqui el nou contracte, 
quedant obligat el concessionari a continuar garantint provisionalment la 
prestació dels serveis durant aquest període interí. Produïda, en el seu cas, 
aquesta pròrroga forçosa i durant el temps que es mantingui, el concessionari 
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no tindrà dret a rebre cap tipus d’indemnització de l’Ajuntament, sent la única 
contraprestació a satisfer per aquest la resultant dels preus del contracte.”

Aquest pacte estava d’acord amb allò establert a la clàusula vuitena 
del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte.

En data 27 de febrer de 2018 es va acabar el termini de duració del 
contracte sense que consti que hagi estat prorrogat. 
Conseqüentment, cal la incoació de l’expedient de contractació per a 
la prestació d’aquest servei i comunicar a l’actual contractista que ha 
de continuar prestant-lo fins que no sigui adjudicat novament.

D’acord amb la Disposició Addicional segona del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Ple de la Corporació és 
l’òrgan contractant. Malgrat això, cal que es prengui amb la màxima 
urgència possible un acord en què s’aclareixi el règim contractual 
aplicable a aquest servei, mentre es tramita i adjudica la seva nova 
licitació.

Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:

Primer.- Que per part de l’Àrea de Territori s’elabori la documentació 
tècnica i contractual que sigui necessària per procedir a la incoació de 
la licitació del servei de gestió integral de les fraccions rebuig, 
orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès.

Segon.- APROVAR I DISPOSAR la despesa, d’import total de 
436.265,40 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada 
amb el número 11 1621 22713 –Recollida de residus municipals del 
Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions que 
comporta la proposta de l’aprovació de la pròrroga forçosa -a 
l’empara de l’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals- del 
contracte de la gestió del servei públic de gestió integral de les 
fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del 
Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària 
celebrada en data 26 de setembre de 2013, adjudicat a la mercantil 
Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF/NIF número B- 59802611.

Tercer.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal, figura 
l’assentament comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits 
(RC), amb número d’operació 220180000209, de data 01 de gener de 
2018, per un import de 436.265,40 euros, a l’aplicació pressupostària 
codificada amb el número 11 1621 22713 – Recollida de residus 
municipals del Pressupost de despeses del Pressupost General de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les 
obligacions que comporta la proposta de l’aprovació de la pròrroga 
forçosa -a l’empara de l’article 235 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals- del contracte de la gestió del servei públic de gestió 
integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi 
de La Roca del Vallès, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en 
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sessió ordinària celebrada en data 26 de setembre de 2013, adjudicat 
a la mercantil Gestió de Residus Cirera, SL., amb CIF/NIF número B-
59802611.

Quart.- Comunicar al contractista que ha de continuar la prestació del 
serveis en les condicions contractuals vigents en el moment de 
l’acabament del contracte, produït en data de 27 de febrer de 2018, 
fins que el contracte del servei de gestió integral de les fraccions 
rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès no 
sigui novament adjudicat, en els termes del pacte cinquè del 
contracte signat en data 27 e febrer de 2014 i de la clàusula vuitena 
del plec de clàusules administratives particulars que el regeixen.

Cinquè.- Sotmetre l’anterior acord a la ratificació del Ple de la 
Corporació, com a òrgan contractant del servei.

Sisè.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Territori i a la 
contractista

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

Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern, de 5 de març de 2018, en 
què es va aprovar la continuació del contracte de concessió del servei públic 
de gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del 
municipi de la Roca del Vallès.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Bé, passem a l’apartat de dictàmens, propostes i mocions 
resolutòries. Primer, a l’Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics hi ha el punt B1, que 
és la ratificació de l’aprovació de continuació del contracte de concessió del servei 
públic de gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi 
de la Roca del Vallès.

Bé, el dia 27 de febrer vencia el contracte de la recollida de gestió integral de 
fraccions de rebuig, orgànica i voluminosos. El concessionari, o la persona 
encarregada, l’empresa encarregada del servei, ens va venir a veure perquè no 
volia prorrogar. Es va parlar amb ell, no volia prorrogar perquè considerava que la 
situació d’aquell concurs, doncs, bé, es va “apretar” a uns nivells que en aquells 
moments no li sortien els números, i que no volia prorrogar. Nosaltres li vam 
comentar que, home, que... Bé, ens demanava modificar el contracte, però si fèiem 
pròrroga legalment no es podia modificar el contracte. I arribats a aquest punt, 
vam estar esperant per fer la pròrroga, perquè si no el propi plec de clàusules 
l’obligava a seguir mantenint el servei fins que hi hagi una nova licitació, i donat 
que el dia 27 i el dia 28 no el va presentar, i donat que això s’havia fet per junta de 
govern, es va incloure en l’ordre del dia de la següent junta de govern, que va ser 
el dilluns, dia 5 de març, i el dilluns 5 de març es va prendre aquest acord 
d’aprovar la continuació del contracte, i és un acord que s’ha de ratificar per ple i, 
per tant, el que portem avui a ratificació és aquest acord. 
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Alguna qüestió, senyora Mari Carmen? Senyor César? Senyor Dani Martín? Senyor 
Ros?

Sr. Ros.- Bé, amb el que ha explicat avui, demanaria un aclariment respecte al que 
va explicar en la comissió informativa de ple de la setmana passada, perquè això 
que ha dit avui no ho va dir la setmana passada. La setmana passada ens va dir 
que l’empresa no havia sol·licitat la pròrroga en el termini abans que caduqués el 
contracte. Avui ens ha dit que l’empresa no ha volgut la pròrroga. Clar, ho dic 
perquè estem davant d’un contracte que era un 4+2, quatre anys de contracte més 
dos de pròrroga, i que per tant, aquí cabien dues solucions: una, articular la 
pròrroga en temps i forma, és a dir, abans del 27 de febrer, abans que caduqués, i 
si no era així, això no s’ha de saber el 27 de febrer, s’ha de saber molt abans, per 
llençar una licitació.

Què ha passat ara? Doncs, ha passat que el senyor Gil, com a alcalde, ens ha 
deixat una altra perla: un contracte caducat. No és una qüestió menor, estem 
parlant d’un dels contractes més importants que té l’ajuntament, que és el de la 
recollida d’escombraries. Si no recordo malament, al voltant o fins i tot per sobre 
dels 800.000 euros, i a més, un servei bàsic i imprescindible. Per tant, estem 
parlant d’un tema important. 

En el seu dia es van fer uns quadrants de contractes per evitar caducitats, i es van 
fer aquests contractes perquè els senyors del Grup Municipal Socialista van posar 
una denúncia al Tribunal de Cuentas contra la meva persona, contra el senyor Gil –
ara són amics però llavors no es parlaven– contra el senyor Fortí, que no és present 
a la sala, i contra el senyor Álvarez. Una denúncia que es va allargar potser cinc o 
sis anys, que ha quedat resolta, arxivada, però la denúncia anava per una situació 
similar, o més d’una situació similar de contractes que caducaven, que per 
desgràcia això passa molt a l’Administració, i que com molt bé va quedar demostrat 
en aquell procediment, el Tribunal de Cuentas va dir que és prioritari donar el 
servei. És prioritari donar el servei, que és el que farem ara, però ara donarem el 
servei sense contracte.

Això què vol dir? Que tàcitament es produeix una pròrroga d’aquestes condicions, 
que avui ens ha dit que aquest contractista no li agraden, que no li són favorables. 
L’Administració té l’obligació de buscar les millors condicions per donar el millor 
servei al millor preu, per tant, això vol dir un altre contracte, vol dir fer uns plecs 
de clàusules i licitar, i això no s’ha fet. No s’ha fet la feina, i és la perla que ens ha 
deixat el senyor Gil com a alcalde, a part de la liquidació negativa del pressupost i 
moltes altres coses més.

Llavors, en aquest moment, això és preocupant, i més amb aquest precedent. 
Perquè després tindrem un punt on demanem que no tinguem polítics empresonats 
per les seves idees. En aquest ajuntament, el nostre equip de govern ha patit la no 
acció política i sí l’acció judicial gratuïta, perquè sempre van quedar tots els temes 
que vam patir, les denúncies del Grup Municipal Socialista, sempre van quedar 
arxivades en diligències prèvies, sense ni tan sols obrir procediment.

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001


Per tant, coneixem el que està passant en aquest moment a l’Estat espanyol, 
perquè hi ha precedents, hi ha gent que ja ho feia. En comptes de fer política feia 
un ús indegut del sistema judicial. I això resulta que avui ens porta a estar sense 
contracte d’escombraries, i sense contracte d’escombraries no sé si la resolució 
inicia el procediment, imagino que sí, no?, que en algun punt –no la tinc aquí– la 
resolució que ratifiquem deu iniciar el procediment, perquè és que si no, això es pot 
allargar sis, vuit, deu, dotze mesos sense contracte. Estarem donant el servei però 
sense contracte. Això és una situació insostenible. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Doncs, no sé, com vostè vulgui.

Sr. Gil.- Sí, gràcies. Bé, miri, al principi ho entenia però ara el darrer punt de lligar 
la dels presos i... Bé, és igual. Escolti, miri, deixem-ho córrer perquè és que estem 
molt malament, eh? Jo, la situació, com no pot ser d’una altra manera, 
evidentment li repeteixo i els ho he dit sempre, eh? Jo no faré el que feia vostè. 
Quan alguna cosa anava bé era gràcies a vostè, quan anava malament era culpa 
dels altres. Escolti’m, culpa? Sí, clar, perquè no hem arribat a temps, perquè no 
s’ha fet la feina, perquè el contractista ha volgut canviar, poder canviar, però 
vostès també ho saben: si la situació o el que se’ns està demanant és un canvi 
superior al 10 per cent, per tant, no pot haver una modificació del contracte, i de 
tota manera, una vegada prorrogat, no es podia canviar. Per tant, si al final aquest 
operador el que diu és “jo no vull continuar”, i nosaltres teníem encara temps de 
marge, encara que ell ens hagi dit i hagi entrat una renúncia, nosaltres l’obliguem a 
donar el servei, d’acord? Per tant, nosaltres estem donant el servei amb els preus 
que vostès van marcar fa uns anys, aconseguint el millor preu o aconseguint que 
només es presentés una empresa, és igual, el que sigui. Està donant-se el servei. 

Per tant, ara es farà la feina de veure i de quantificar realment el que ens pot 
costar aquest servei, no dir “hi ha això i es fa així i punt”. No, perquè llavors el que 
acaba passant és que els serveis de neteja no es fan els que toquen, o no s’arriba a 
tot arreu perquè han crescut les coses. Al final, nosaltres podem agafar i dir: 
”Escolteu, és el vostre problema si no hi arribeu, és el vostre problema si ara no us 
surten els números.” Però el que fem nosaltres és obligar a seguir donant el servei. 
Per tant, és demagògia i tornem a mentir. Això és, si ells acaben decidint que no i 
entren una renúncia, nosaltres no els acceptem aquesta renúncia. Es fa una 
resolució. 

I l’altre dia, si hagués estat atent a la comissió informativa, quan es va explicar es 
va dir: el que fa és dir que se segueixi donant el servei i ordenar que es comencin 
els treballs per fer una nova licitació. I això se li va explicar a la comissió 
informativa. El que passa és que si fa veure que no ho sap per després dir-ho en el 
ple, o bé pregunta coses, se li donen explicacions i després no les trasllada vostè, 
estem repetint coses, com abans en el tema del PDF, que vam començar a sentir-li 
dir a vostè que els PDF els pot fer de tres, de no sé què, va començar vostè una 
discussió amb l’interventor dient que hauríem de comprar uns PDF no sé què, i que 
ho hem de poder fer. si vostè sol ens va tenir allà no sé quants minuts sobre els 
PDF –vostè, a la comissió informativa– i després això no ho va explicar, perquè no 
ha traslladat la informació. O sí que l’hem traslladada?
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Per tant, quan nosaltres li diem les coses a la comissió informativa, escolti, si vol, 
repetim el debat, repetim-lo en el ple. A mi em sembla molt bé, si és que les 
comissions informatives ja fa anys que funcionen així. Fem unes comissions 
informatives perquè moltes coses no es debatin. I perdem molta estona perquè, al 
final, acabem venint aquí... 

Ara, que després vostè digui en el ple que una cosa no s’ha dit a la comissió 
informativa, quan es va dir... No, home, no, és que ja..., és que no toca, m’entén? 
No toca.

Sr. Alcalde.- Alguna qüestió més, senyor Ros?

Sr. Ros.- No. Simplement és que no sé si no m’ha entès, suposo que no m’ha 
entès, m’imagino, perquè és que si no...

Ara m’acusa de mentir vostè, que en el ple de renúncia realment sí que ens va 
mentir. M’acusa de mentir ara a mi sobre no sé què, no sé quina mentida he dit. Me 
l’aclarirà, si és capaç d’aclarir-la.

Jo també he dit que imagino, no tinc la resolució davant, imagino que en un dels 
punts, no ho recordo de memòria, a la comissió es va dir, però imagino que un dels 
punts diu “començar els treballs”. Però clar, començar els treballs quan ja ha passat 
el termini vol dir que anem tard –vol dir que anem tard. És a dir, si això és una 
licitació que necessita un període maduració de sis mesos, amb les corresponents 
aprovacions de plecs, informacions públiques, etcètera, això s’ha de començar sis 
mesos abans que caduqui. I això té responsables, i el màxim responsable era 
l’alcalde. Segurament també la regidoria afectada, que no sé en aquests moments 
si es mantenia en Medi Ambient o s’havia canviat a Obres i Serveis. Però 
l’Administració pública té responsables, i vostè fuig d’estudi de seguida, no li 
agrada gaire assumir responsabilitats. Un contracte de quatre anys més dos de 
pròrroga, que s’ha estat executant correctament fins el dia que s’ha acabat. Doncs 
ara, en aquest moment, la llei diu, que s’ha de donar el servei. Ho diu la llei. Per 
tant, aquest contractista haurà de seguir donant aquest servei sis mesos, un any, 
dos anys, quinze anys, si no fan la feina de tornar-ho a licitar. Però pot passar que 
un dia aquest contractista digui que té un balanç econòmic negatiu, i llavors estan 
en fals, completament en fals, perquè en quin contracte es basen? El contracte s’ha 
caducat, per tant, estan donant serveis a uns preus, i com es revisen els preus, 
com es revisen les fórmules d’un contracte que acaba de caducar?

(Veu de fons.)

Estem fent política, senyor Gil.

Sr. Alcalde.- Deixem que acabi, si us plau, Albert.

Sr. Ros.- Per tant, ho entendrà. Jo ho tinc molt tendre, a mi em van posar una 
denúncia, a vostè també, els seus amics d’ara. Abans no eren amics seus, ara els 
seus amics són els que governen amb vostè, i bé, ja ha oblidat la denúncia. Jo la 
recordo, perquè no vam fer res incorrecte ni vam fer res contrari a llei, el mateix 
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que tampoc s’està fent ara contrari a llei. Simplement s’està, diguéssim, fent una 
mala administració dels recursos públics. L’obligació era renovar aquest contracte 
quan toqués. Si no hi havia voluntat d’executar la pròrroga, doncs, s’havia d’iniciar 
aquest procediment fa sis mesos, no ara. I en aquest plenari, o en un plenari 
anterior, tenien a l’ordre del dia l’adjudicació, perquè en un plenari de fa sis mesos 
haguessin tingut la licitació i l’aprovació dels plecs de clàusules per licitar aquest 
servei, que és bàsic i imprescindible en un municipi, i que per tant, calia obrir el 
màxim de possibilitats perquè les empreses del sector poguessin oferir els seus 
serveis i poguessin millorar com es donava aquest servei, si hi havia possibilitat de 
millora, si hi havia possibilitat de posar més diners. 

És que pensi que també, amb la discussió i el trencament de pacte de govern amb 
vostès, aquests temes de serveis van estar molt a sobre de la taula –molt a sobre. 
I nosaltres havíem fet uns números que optimitzaven molt aquests serveis, 
favorablement al municipi, i això no s’ha fet. llavors, jo simplement estic dient que 
no s’ha la feina, i aquest és el balanç que deixa vostè, senyor gil.

Sr. Alcalde.- Bé, vostè volia fer una pregunta al secretari.

Sr. Gil.- Sí. Senyor secretari, em pot corregir? El contracte que va acabar són 
quatre anys, i es podia prorrogar en dos anys més. Aquests dos anys més els hem 
gastat? Aquests dos anys més, no. Ara començàvem 24 mesos més. Per tant, és 
cert si faig l’afirmació que aquest contracte no estava caducat? (Veu de fons.) 
Perfecte, teníem dues pròrrogues possibles, per tant, podíem prorrogar, fet per 
vostès, 24 mesos. No perquè la llei faci obligatori que ara, acabat 24 mesos més, 
aquesta gent no pugui deixar de recollir les escombraries, sinó que encara 
quedaven dues pròrrogues. 

Per tant, nosaltres estàvem treballant amb les dues pròrrogues que quedaven, per 
tant, no estava caducat. Sí, sí, hi havia dues pròrrogues que es podien fer, per tant, 
nosaltres podíem prorrogar-lo. (Veus de fons.)

Sr. Alcalde.- Si us plau, si us plau.

Sr. Gil.- Quan aquesta gent ens ha demanat –és el que els han explicat– després 
canviar les condicions a la pròrroga, quan estaven treballant la pròrroga d’aquest 
contracte... No? Doncs ja està, escolti, s’ha acabat.

Sr. Alcalde.- Per tancar, senzillament volia comentar dues cosetes, però sap què? 
En aquesta taula també hi ha algun regidor que sap el que és tenir querelles per 
acció municipal, per coses que després, en aquests moments, posen el nom del 
nostre municipi en el món, i que són en aquests moments valorades per tothom, 
quan en algun moment van ser criticades per alguns de vostès en aquest ple, dient 
que era una cosa de cartró pedra.

Per tant, de querelles i d’això tots n’hem patit. Querelles criminals, tothom n’hem 
patit, tothom n’ha patit, i en aquesta taula n’hi ha una persona que l’ha patit, 
instigades pel seu grup, sí. Per tant, de lliçons, les justes, senyor Ros, les justes. 
Les justes, de lliçons.
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Segon: escolti, acabi ja amb aquest atac de gelosia que té, entén? Acabi ja amb 
aquest atac de gelosia. És a dir, siguem seriosos i posem-nos a treballar. És a dir, 
anar recordant tota la vida el que va passar, és que ara no són amics, són amics... 
Escolti, vostès van ser amics d’uns, ara són amics d’uns altres. En política, les 
aliances... En la història de la política les aliances van en cada moment com van. 
Per tant, deixi ja la gelosia i miri endavant –i miri endavant– i deixi de mirar tan 
enrere. Jo ja li vaig dir en un moment determinat que no hi entraré. O sigui, és que 
ja no entraré més en aquestes històries de mirar enrere. Tots tenim històries en el 
passat per poder-nos tirar en cara. Estem aquí per mirar endavant i per tirar 
endavant el municipi, no per anar fent tot aquest exercici de mirar enrere. 

Per tant, passem a votació la ratificació de l’aprovació de la continuació del 
contracte de concessió del servei públic de gestió integral de fraccions rebuig, 
orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès.

(Els regidors emeten el vot) 

Aprovat per 12 vots favorables i 4 abstencions.

Votacions:

Aprovat 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, manifestades pels 
regidors del grup municipal de CIU (3) i per la regidora no adscrita (1).

B.2- Ratificació de l’acta de conciliació del jutjat de lo social núm. 3 de 
Granollers

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

El 6 de març de 2018, mitjançant resolució d’Alcaldia es va aprovar l’acord 
que consta en l’acta de conciliació del Jutjat de lo Social núm. 3 de 
Granollers, amb el contingut següent :

“ Atès que en data 5 de març de 2018, s’ha portat a terme davant el 
Juzgado de la Social núm. 3 de Granollers el procediment ordinari 
463/2017-D4, entre la part demandada Rafael Codina Cardona i la 
part demandada Ajuntament de La Roca del Vallès.

Atès que en l’acta de conciliació s’ha arribat a l’acord que es transcriu 
:

“ 1.- Por Ajuntament de la Roca del Vallès se ofrece mantener el 
PLUS DIFERENT  como lo venía cobrando anteriormente el actor, por 
importe de 318,92 € mensuales hasta el mes de julio de 2018, en 
que se incrementa a 322,11 € brutos. Asimismo, abonará en la 
siguiente nómina las diferencias causadas por la minoración en 
importe de 312,42 € brutos.

2.- Por el trabajador se acepta el ofrecimiento de la demanda.
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3.- Mediante el percibo de la citada cantidad y el cumplimiento del 
presente acuerdo el trabajador se dará por completamente saldado 
por todos los conceptos de la demanda.

4.- No estando el letrado de la demanda especialmente facultado 
para conciliar o transigir se confiere el plazo de 48 horas para 
acreditar o bien dicho apoderamiento especial o decreto o resolución 
de alcaldía aprobatorio del acuerdo alcanzado.”

L’Advocat designat per l’Ajuntament, ha informat favorablement la 
dita conciliació per entendre que era la més favorable als interessos 
municipals.

Vist el que disposa l’art. 21.1h) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local.

És per això que aquesta Alcalde-Presidència,

RESOLC :

Primer.- Aprovar l’acord que consta en l’acte de conciliació 463/2017-
D4, del Juzgado de lo Social núm. 3 de Granollers.

Segon.- Mantenir el plus diferent per import de 322,21 euros bruts al 
Sr. Rafael Codina Cardona i efectuar el pagament a la pròxima 
nòmina de 312,42 euros bruts.

Tercer.- Ratificar aquesta resolució en el proper ple ordinari que es 
celebri.

Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Juzgado de la Social núm. 3 
de Granollers.”

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

Primer.- Ratificar la resolució d’Alcaldia Núm. 2018/213, de 6 de març de 
2018, en què es va aprovar l’acord que consta en l’acte de conciliació del 
Jutjat de lo Social núm. 3 de Granollers.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passem al punt B2, que és la ratificació de l’acta de conciliació del 
jutjat de lo social número 3 de Granollers. 

Hi va haver, diguem-ne... Es va produir una acta de conciliació en el jutjat per una 
demanda laboral d’un treballador del CEM, en el que demanava poder... Es va fer 
una modificació d’un complement en un moment determinat, ell va fer una 
reclamació, i fruit d’aquesta reclamació es va produir una negociació en la que es 
reconeixia una part del que demanava el treballador, i un altre seguit d’aspectes no 
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es recollien. I aquesta acta de conciliació és necessari que sigui aprovada en ple 
municipal.

Alguna qüestió?..? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor Martín, Dani? 
Senyor. Doncs, si no hi ha res, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grup municipals d’ERC 
(4), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita (1) i 3 
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

B.3- Aprovació dels membres que han d’integrar la Comissió Informativa 
General, la Comissió Especial de Comptes i la Comissió d’Estudi del 
Reglament Orgànic Municipal.

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 
233/2015, de 30 de març el passat dia 24 de maig de 2015, es va  constituir 
el nou Ajuntament, en sessió plenària de 13 de juny de 2015. 

En sessió plenària de 13 de juliol, concretament en el Ple d’organització de 
l’Ajuntament, es va crear les comissions informatives permanents i les 
comissions informatives especials.

En sessió plenària, de 25 de gener de 2018, es va prendre coneixement de 
l’abandonament del grup municipal de CIU de la regidora María Carmen Díaz 
Rodríguez, la qual passava a tenir la condició de regidora no adscrita.

D’acord amb l’informe jurídic, de 17 de gener de 2018, Els regidors no 
adscrits tenen dret a participar en l’àmbit de control del govern local i en les 
deliberacions del Ple de la Corporació, per la qual cosa tenen dret a 
participar i votar en la Comissió Informativa General i en la Comissió 
Especial de Comptes.

L’existència necessària d’aquestes Comissions als municipis de més de 5.000 
habitants deriva de l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, que estableix que tots els grups polítics 
integrants de la Corporació tenen dret a participar, mitjançant la presencia 
de regidors pertanyents als mateixos, als òrgans complementaris de 
l’Ajuntament que tinguin per funció l’estudi, informe o consulta dels 
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o que es refereixin 
al seguiment de la gestió de l’alcalde, la junta de govern local i els regidors 
que ostentin delegacions, sens perjudici de les facultats de control que 
corresponen al Ple.

Les comissions informatives especials queden regulades per l’article 124.3 
del ROF.
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Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa, 
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació 
d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin 
amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial 
de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de 
tractar temes específics.

Atès que en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions 
han d’estar integrades pels membres que designin els diferents Grups 
Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva 
representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi.

Per tot això que, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa 
l’article 60.3 del Decret Legislatiu 2/2003 i els articles 123 i següents del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció dels següents

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

PRIMER.- La Comissió Informativa General estarà integrada pels membres 
següents:

 President: L'alcalde o regidor en 
qui delegui.

 Vocals:

o ............................................, representant 
titular del grup municipal ERC-AM

o ............................................, representant 
suplent del grup municipal ERC-AM

o ................................................., 
representant titular del grup municipal de CiU

o ..............................., representant suplent del 
grup municipal de CiU

o ......................................., representant 
titular del Grup Municipal PSC-PM

o ..........................................., representant 
suplent del grup municipal PSC-PM

o .........................................., representant 
titular del grup municipal ICV-EUIA-E

o ............................................, representant 
suplent del grup municipal ICV-EUIA-E
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o .............................................., representant 
del grup municipal P.P

o .............................................., regidora no 
adscrita

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

El vot de cadascun dels membres de la Comissió Informativa General tindrà 
valor ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup.

A la Comissió Informativa General hi podran assistir amb veu però sense vot 
tots els membres de la Corporació.

SEGON.- La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres 
següents:

 President: L'alcalde o regidor en qui delegui.

 Vocals:

o ............................................, representant 
titular del grup municipal ERC-AM

o ............................................, representant 
suplent del grup municipal ERC-AM

o ................................................., 
representant titular del grup municipal de CiU

o ..............................., representant suplent del 
grup municipal de CiU

o ......................................., representant 
titular del Grup municipal PSC-PM

o ..........................................., representant 
suplent del grup municipal PSC-PM

o .........................................., representant 
titular del grup municipal ICV-EUIA-E

o ............................................, representant 
suplent del grup municipal ICV-EUIA-E

o .............................................., representant 
del grup municipal P.P

o .............................................., regidora no 
adscrita

Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
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TERCER.- La Comissió d’Estudi de Reglament Orgànic Municipal estarà 
integrada pels membres següents:

 President: L'alcalde o regidor en qui delegui.

 Vocals:

o ............................................, representant 
titular del grup municipal ERC-AM

o ............................................, representant 
suplent del grup municipal ERC-AM

o ................................................., 
representant titular del grup municipal de CiU

o ..............................., representant suplent del 
grup municipal de CiU

o ......................................., representant 
titular del Grup Municipal PSC-PM

o ..........................................., representant 
suplent del grup municipal PSC-PM

o .........................................., representant 
titular del grup municipal ICV-EUIA-E

o ............................................, representant 
suplent del grup municipal ICV-EUIA-E

o .............................................., representant 
del grup municipal P.P

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Actuarà com a secretari el de la corporació o funcionari en qui delegui, qui 
tindrà veu i vot com a vocal de la comissió.

QUART.- Notificar aquest acord als regidors del Consistori.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El punt B3 és l’aprovació dels membres que han d’integrar la 
Comissió Informativa General, la Comissió Especial de Comptes i la Comissió 
d’Estudi del Reglament Orgànic Municipal.
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Fruit dels canvis produïts en el darrer ple, i del cessament i la renúncia del senyor 
Fortí, això provoca uns canvis en la constitució de la comissió informativa general, 
de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió d’Estudi del Reglament Orgànic 
Municipal. i l’únic que fem és donar compte..., bé, no donar compte, aprovar la 
nova composició.

Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor Martín? Senyor Ros? 
Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per unanimitat

B.4- Aprovació de la modificació de nomenament dels representants de 
l’Ajuntament en organismes i entitats

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès està representat als organismes i entitats 
següents: Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est, Junta de 
Compensació SPM-4 Vilalba, Junta de Compensació de Can Jorn, Junta de 
Compensació Can Masseguer, Junta de Compensació Vallderiolf, Junta de 
Compensació Can Borrell, Junta de Compensació UA-9, Junta de 
Compensació UA-19, Junta d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent, 
Consorci de la Conca del Riu Besòs, Consorci per la Gestió de Residus Sòlids, 
Consorci del Parc Serralada Litoral, Associació Defensa Forestal, Consorci 
LocalRed, Consorci Televisió Digital Local, Consorci Hospitalari de Catalunya, 
Consorci DO Alella, Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport 
Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU), Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat, Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres, Consell Escolar del CEIP 
de la Torreta, Consell Escolar del CEIP Mogent, Consell Escolar de l’IES la 
Roca, Consell Escolar CEIP Santa Agnès, Consell Escolar Municipal, Consell 
Escolar de l’Escola Bressol Les Orenetes, Consell Escolar de l’Escola Bressol 
la Torreta, Consell de Participació del Centre de Residència i Centre de Dia 
“Vallderiolf”,Consell de participació del Centre de l’Àrea d’Atenció Diürna 
(Centre Ocupacional i Servei d’Habitatge), Consell de poble de la Torreta, 
Consell de la pagesia, Comissió Municipal de Delimitació, Taula de 
Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins, Escola de 
Música, CFA Salvador Dalí (Centre penitenciari de quatre camins), CFA 
Santiago Rusiñol (Centre penitenciari de joves de quatre camins) i Associació 
Àmbit B-30.

L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals disposa que, dins dels trenta dies següents al de la sessió 
constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple 
de la corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre el nomenament 
de representants de la mateixa en òrgans col·legiats, que siguin de la 
competència del Ple.
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En base a l’anterior, és voluntat de l’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès nomenar diferents Regidors d’aquesta corporació per a la 
representació de la mateixa en els organismes i entitats anteriorment 
esmentats.

És per tot això que aquesta Alcaldia, en ús de les seves facultats, proposa al 
Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament en els Organismes i Entitats 
que s’expressen a continuació a les persones que també s’indiquen:

 Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est.
Titular:     Alcalde
Suplent:  Francisco García i Lorenzana

 Junta de Compensació SPM-4 Vilalba
Titular:     Alcalde
Suplent:  Francisco García i Lorenzana

 Junta de Compensació de Can Jorn
Titular:     Alcalde
Suplent:  Francisco García i Lorenzana

 Junta de Compensació Can Masseguer
Titular:     Alcalde
Suplent:  Francisco García i Lorenzana

 Junta de Compensació Vallderiolf
Titular:     Alcalde
Suplent:  Francisco García i Lorenzana

 Junta de Compensació Can Borrell
Titular:     Alcalde
Suplent:  Francisco García i Lorenzana

 Junta de Compensació UA-9
Titular:     Alcalde
Suplent:  Francisco García i Lorenzana

 Junta de Compensació UA-19
Titular:     Alcalde
Suplent:  Francisco García i Lorenzana

 Junta d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent
Francisco García i Lorenzana

 Consorci de la Conca del Riu Besòs
Francisco García i Lorenzana

 Consorci per la Gestió de Residus Sòlids
Francisco García i Lorenzana

 Consorci del Parc Serralada Litoral
Alcalde 

 Associació Defensa Forestal
Francisco García i Lorenzana

 Consorci LocalRed
Alcalde

 Consorci Televisió Digital Local, 
Xavier del Villar i Berenguel

 Consorci Hospitalari de Catalunya
Maria Assumpta López i Roig

 Consorci D.O. Alella,
Cati Palma Rovira

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001


 Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la 
regió metropolitana de Barcelona (AMTU)
Albert Gil Gutiérrez

 Fons Català de Cooperació al desenvolupament
Albert Bassa i Berenguel

 Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Titular:  Alcalde

 Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres
Roser Moreno i Sánchez

 Consell Escolar del CEIP de la Torreta
Roser Moreno i Sánchez

 Consell Escolar del CEIP Mogent
Roser Moreno i Sánchez

 Consell Escolar de l’IES la Roca
Roser Moreno i Sánchez

 Consell Escolar del CEIP Santa Agnès
Roser Moreno i Sánchez

 Consell Escolar Municipal
Roser Moreno i Sánchez

 Consell Escolar de l’Escola Bressol Les Orenetes 
Roser Moreno i Sánchez

 Consell Escolar de l’Escola Bressol la Torreta
Roser Moreno i Sánchez

 Consell de participació del Centre de residència i Centre de dia “ 
Vallderiolf”
Roser Moreno i Sánchez

 Consell de participació  de centre de l’àrea d’atenció diürna ( centre 
ocupacional i servei d’habitatge)
Roser Moreno i Sánchez

 Consell de poble de la Torreta:
President: Alcalde
Vicepresident: un representant del grup municipal de CIU
Vocals: Albert Gil Gutiérrez

Dani Martín

 Consell de la Pagesia:
President: Carles Fernández Pérez, alcalde de la Roca del Vallès

 Vocals: 

 Sr. Albert Gil Gutiérrez, representant titular del grup 
municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno, representant suplent del grup 
municipal d’ERC

 Sr. Francisco García Lorenzana, representant titular del 
grup municipal del PSC
Sra. Assumpta López Roig, representant suplent del grup 
municipal del PSC

 Rafael Ros Penedo, representant titular del grup municipal 
de CIU
..., representant suplent del grup municipal de CIU
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 Dani Martín Oller, representant titular del grup municipal 
d’ICV-EUIA
Andrés Hidalgo Aragón, representant suplent del grup 
municipal d’ICV-EUIA

 Sr. César Alcalá Giménez, representant titular del grup 
municipal del PP

 
 Comissió municipal de delimitació

Alcalde
Francisco García Lorenzana 
Albert Gil Gutiérrez 
L’arquitecta municipal
El secretari de la Corporació

 Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins
Roser Moreno i Sánchez

 Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès 
Roser Moreno i Sánchez

 CFA Salvador Dalí (Centre Penitenciari de Quatre Camins)
Roser Moreno i Sánchez

 CFA Santiago Rusiñol (Centre Penitenciari de Joves de Quatre 
Camins)
Roser Moreno i Sánchez

 Associació Àmbit B-30
Cati Palma Rovira 

Segon.- A la resta d’Organismes i Entitats que no s’expressen en el punt 
anterior l’Ajuntament de la Roca del Vallès estarà representat per l’alcalde-
president, que podrà delegar en un regidor.

Tercer.- Així mateix en cas d’absència, malaltia o impossibilitat dels regidors 
nomenats, la representació l’ostentaria l’alcalde, que la podrà delegar a un 
altre Regidor.

Quart.- Pel que fa als representants dels grups municipals que no han 
designat al membre que compliria amb aquesta funció, atorgar un termini de 
10 dies, comptadors des de l’adopció d’aquest acord, perquè el designi. 
Exhaurit aquest termini sense que s’hagi designat, s’entendrà que opten pel 
portaveu, llevat comunicació en contra.

Cinquè.- Notificar aquest acord als Organismes i Entitats esmentats així com 
als interessats.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passem al punt B4, aprovació de la modificació de nomenaments de 
representants de l’ajuntament en entitats i organismes. Aquí, també fruit d’aquests 
canvis, es produeixen tot un seguit de canvis en alguns representants en diferents 
consorcis i organismes, així com en el Consell de poble de la Torreta, en el Consell 
de la pagesia, en la Comissió Municipal de Delimitació, i també es fa un esment en 
el punt quart que pel que fa als representants dels grups municipals que no han 
designat el membre que compliria amb aquesta funció, atorgar un termini de deu 
dies, comptadors des de l’adopció d’aquest acord, perquè el designi.
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Exhaurit aquest termini sense que s’hagi designat, s’entendrà que opten pel 
portaveu, llevat comunicació en contra.

Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor Martín? Senyor Ros? 
Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:

Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grup municipals d’ERC 
(4), del PSC (5), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita (1) i 3 
abstencions, manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

Àrea de Serveis Econòmics

B.5- Aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021-Model 
ordinari (per municipis de més de 5.000 habitants) 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 març de 2018, amb el contingut següent: 

ATÈS l’obligació, determinada a l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que imposa a 
totes les Administracions Públiques a l’elaboració d’un pla pressupostari.

ATÈS la Providència de l’Alcaldia-Presidència, de data 5 de març de 2018, on 
s’insta a que s’iniciï d’ofici el procediment corresponent per a la confecció de 
l’aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021-Model ordinari 
(per municipis de més de 5.000 habitants) de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès i, elaborats els informes preceptius, s’elevi l’expedient per a la seva 
aprovació definitiva.

ATÈS l’existència de l’Informe de Legislació, l’Informe del Pla pressupostari i 
l’Informe de la Intervenció municipal, tots ells elaborats per l’Interventor 
municipal, en data 5 de març de 2018.

ATÈS la Resolució de l’Alcaldia-Presidència que aprova del Pla pressupostari a mig 
termini 2019-2021-Model ordinari (per municipis de més de 5.000 habitants) de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

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

PRIMER I ÚNIC.- RATIFICAR la Resolució de l’Alcaldia-Presidència que aprova el 
Pla pressupostari a mig termini 2019-2021-Model ordinari (per municipis de més de 
5.000 habitants) de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, i que copiat literal diu:
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“PRIMER.- APROVAR el Pla pressupostari a mig termini 2019-2021-Model 
ordinari (per municipis de més de 5.000 habitants) de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, següent

PRESENTACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019-2021
MODEL ORDINARI (PER MUNICIPIS DE MÉS DE 5.000 HABITANTS)1

DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

Pel que fa referència a l’estat d’ingressos:

Aquests formularis són provisionals i estan subjectes als canvis i adaptacions que puguin sorgir en el 
desenvolupament dels sistemes d’informació, així com en la pròpia evolució de l’execució del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018.
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Detall dels ingressos:
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Pel que fa referència a l’estat de despeses:
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Detall de les despeses:
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Saldos i altres magnituds:
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Valoració del compliment de la regla de la despesa:

Pel que fa referència a l’objectiu de la regla de despesa:
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Passius contingents:
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SEGON.- INFORMAR que l’aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2019-
2021-Model ordinari (per municipis de més de 5.000 habitants) de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès, s’empara en la competència residual que te atribuïda 
l’Alcaldia-Presidència, d’acord amb l’article 21.1.s) de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local.

TERCER.- REMETRE el Pla pressupostari a mig termini 2019-2021-Model 
ordinari (per municipis de més de 5.000 habitants) de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès, al Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques, pels mitjans 
telemàtics habilitats a aquest efecte.

QUART.- PRESENTAR A RATIFICACIÓ, pel Ple de la Corporació municipal –
en la següent sessió ordinària-, la Resolució de l’Alcaldia-Presidència que aprova 
el Pla pressupostari a mig termini 2019-2021-Model ordinari (per municipis de 
més de 5.000 habitants) de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a l’empara dels 
articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.”.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passem a l’Àrea de Serveis Econòmics, amb el punt B5, i portem a 
aprovació l’aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021, el model ordinari 
per a municipis de més de 5.000 habitants de l’Ajuntament de la Roca del Vallés.

Tal com comentava abans, quan parlava de la liquidació, doncs, el ministeri demana 
als municipis una previsió, un pla pressupostari a tres anys, 2019, 2020 i 2021, que 
demostri en quina situació estaran. El que s’ha fet, pel que fa a les despeses, és fer 
una previsió d’entre un 2 i un 3 per cent d’increment en els ingressos. Així mateix en 
les despeses. I aquests escenaris, partint del pressupost de 2018, aprovat 
definitivament, compleixen amb la regla de despeses, tenen resultats pressupostaris 
positius, i compleixen amb la regla de despesa en els tres exercicis, 2019, 2020 i 
2021. 

Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor Martín? Senyor Álvarez?

Sr. Álvarez.- Sí, només un petit comentari. Es tracta, si no ho hem entès malament, 
de ratificar?

Sr. Alcalde.- Aprovar –aprovar. 

Sr. Álvarez.- No...

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

44

Sr. Alcalde.- Sí, perdó, és una resolució d’Alcaldia. Sí, perquè es va haver de 
presentar en un termini determinat, i és ratificar una resolució d’Alcaldia, és correcte.

Sr. Álvarez.- Bé, no sé si és per això que diu vostè dels terminis, el punt... Un 
moment, ho estic buscant, eh? Perdoni. El punt número 2 dels acords diu que 
l’Ajuntament de la Roca s’empara en la competència residual que té atribuïda l’alcaldia 
i presidència, d’acord... O sigui, es va fer perquè és competència d’Alcaldia, o es va fer 
perquè estàvem fora o malament de terminis, i llavors va ser una resolució d’Alcaldia? 
Perquè d’això depèn el nostre posicionament en el vot.

Nosaltres no hem tingut informació sobre el que s’ha decidit, podíem estar d’acord o 
no, en principi ens ha explicat el que ens ha explicat. La documentació torno a dir que 
és deficient. Podríem estar d’acord amb això que ha comentat vostè. De fet, és un 
tràmit, no és que sigui una cosa després de obligado cumplimiento, això ho entenem 
tots, eh? En tot cas, li demanaria que ens fes un aclariment sobre aquest punt, si 
realment és una ratificació perquè és una competència d’Alcaldia, o bé perquè es va fer 
degut als terminis que havien transcorregut.

Sr. Alcalde.- A veure, dir que, en tot cas, aquest és un exercici que se’ns demana des 
del ministeri i que es fa tècnicament. S’agafen les dades del 2018, que sí que és un 
pressupost amb contingut polític, amb decisió política, i sobre aquell es construeix, 
amb la previsió que no hi haurà canvis substancials. Després es poden produir canvis 
substancials, però suposo que el ministeri necessita això per presentar a altres 
institucions europees així, plans d’estabilitat a nivell d’estat. Per tant, aquest és el fet.

A partir d’aquí, jo ara no estic segur si és una cosa o és l’altra. En el fons, entenc que 
si d’això ha de dependre el seu vot, doncs, escolti, senyor secretari, li preguntaré: es 
va fer per resolució d’Alcaldia perquè és una qüestió d’Alcaldia i després s’ha de 
ratificar en ple? O per un tema de terminis?

Sr. Secretari.- Bona nit. El que es va fer, i si no el senyor interventor que em 
corregeixi si m’equivoco, la competència per aprovar aquest pla pressupostari és del 
ple i, llavors, es va fer, per les dates, primer es va avançar l’aprovació per part de la 
resolució d’Alcaldia, i ja que s’havia avançat en el ple, que s’havia de sotmetre a 
ratificació. Si m’equivoco, que em corregeixi.

Sr. interventor.- De fet, el decret es va haver de fer perquè la plataforma del 
ministeri d’Hisenda es va obrir el dia 1 de març i s’havia de comunicar abans del dia 15 
de març. En conseqüència, entre l’1 i el 15 no donava temps d’elaborar un ple 
extraordinari, amb la qual cosa, i davant l’obligatorietat de presentar-ho en temps i 
forma, la Intervenció va determinar que la millor manera era fer un decret d’Alcaldia i, 
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després, aquest acord de la resolució d’Alcaldia que la ratifiqués el ple, per què?, 
perquè així ho marca la normativa.

Sr. Alcalde.- Bé, doncs ja té la resposta. Alguna qüestió més? Doncs, passem a 
votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grup municipals d’ERC (4), 
del PSC (5), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita (1) i 3 abstencions, 
manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

B.6.- Fiscalització prèvia a la liquidació de l’any 2017, de la concessió del 
subministrament d’aigua potable al municipi de la Roca del Vallès

Es posa en consideració del ple, el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

ATÈS l’aprovació, per part del Ple de la Corporació municipal, en sessió 
ordinària de data 26 de gener de 2017, de la pròrroga, pel termini de dos (2) 
anys, del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua 
potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001, a favor de la 
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb 
CIF/NIF número A-08146367.

ATÈS l’aprovació, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, pel Ple de la 
Corporació municipal, de la proposta de reconeixement de deute, a favor de la 
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb 
CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei 
públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de 
març de 2001.

ATÈS la presentació, per part de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, de les 
liquidacions trimestrals, així com de la documentació econòmica relacionada 
amb el compte del resultat econòmic de la concessió del subministrament 
d’aigua potable al municipi de La Roca del Vallès, corresponent a l’any 2017, 
gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del 
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 
6 de març de 2001.

ATÈS l’existència de crèdits disponibles a l’aplicació pressupostària amb el número 
01 920 47200 – Prestació del servei del subministrament d’aigua-dèficits, del 
Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del 
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Vallès de l’any 2018, per assumir les obligacions que comporta efectuar un 
pagament per reduir el deute reconegut a favor de la mercantil SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, 
derivat del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua 
potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001.

CONSIDERANT l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, de data 16 de març de 2018, que forma part de la 
documentació de l’expedient administratiu de la liquidació de l’any 2017, de la 
concessió del subministrament d’aigua potable al municipi de La Roca del 
Vallès, gestionat per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, i proposta de pagament per 
reduir el deute reconegut a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del 
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del 
municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001, per un import total de 
100.000,00 euros.

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

PRIMER.- APROVAR la documentació, presentada per la mercantil SOREA, 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-
08146367, en relació a la liquidació de l’any 2017, de la concessió del 
subministrament d’aigua potable al municipi de La Roca del Vallès, gestionat 
per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., 
amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei 
públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de 
març de 2001, amb el següent resultat econòmic:
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SEGON.- INFORMAR que la documentació aportada per la mercantil SOREA, 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-
08146367, en relació a la liquidació de l’any 2017, de la concessió del 
subministrament d’aigua potable al municipi de La Roca del Vallès, gestionat 
per la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., 
amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei 
públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de 
març de 2001, s’ha sotmet a una comprovació limitada, per part de la Intervenció 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, i no s’han observat indicadors 
econòmics, que puguin comportar d’un procediment de requeriment de 
documentació complementària.

TERCER.- ADVERTIR, no obstant això, que aquest Ajuntament de La Roca del 
Vallès, es reserva el dret a requerir a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, aquella 
documentació complementària -de conèixer circumstàncies posteriors-, que facin 
necessària l’obertura un procediment de fiscalització, tot això, d’acord amb la 
normativa vigent.

QUART.- APROVAR i DISPOSAR la despesa, d’import total de 100.000,00 
euros, contra l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 47200 – 
Prestació del servei del subministrament d’aigua-dèficits, del Pressupost de 
despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 
2018, per assumir les obligacions que comporta efectuar un pagament per reduir 
el deute reconegut a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del 
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del 
municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001.

CINQUÈ.- INFORMAR que a la comptabilitat municipal figura l’assentament 
comptable, en la modalitat de Retenció de Crèdits (RC), amb número d’operació 
220180002093, de data 13 de març de 2018, a l’aplicació pressupostària 
codificada amb el número 01 920 47200 – Prestació del servei del 
subministrament d’aigua-dèficits, del Pressupost de despeses del Pressupost 
General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir les 
obligacions que comporta efectuar un pagament per reduir el deute reconegut a 
favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del 
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 
6 de març de 2001.

SISÈ.- ORDENAR el pagament, d’import total de 100.000,00 euros, contra 
l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 47200 – Prestació del 
servei del subministrament d’aigua-dèficits, del Pressupost de despeses del 
Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2018, per 
assumir les obligacions que comporta efectuar un pagament per reduir el deute 
reconegut a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte 
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administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, 
formalitzat en data 6 de març de 2001.

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

VUITÈ.- TRASLLADAR l’adopció de la resolució que dicti l’òrgan competent, a la 
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb 
CIF/NIF número A-08146367, als efectes escaients.

NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 
Secretaria i als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

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

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passem al punt B6, que és fiscalització prèvia de la liquidació de l’any 
2017, de la concessió de subministrament d’aigua potable de la Roca del Vallès. 

Bé, com saben vostès, teníem el servei d’aigua amb un dèficit de prop de mig milió 
d’euros l’any passat, i vam haver de començar a fer tot un seguit d’accions per 
solucionar aquesta situació, perquè durant uns anys s’havia estat, diguem-ne, 
absorbint part d’aquest dèficit renunciant a fer inversions i destinant els recursos 
d’inversions a l’eixugament del dèficit, però com que no es van prendre mesures de 
fons, quan es van acabar aquests recursos d’inversions seguíem generant dèficit.

Això ens va portar a què l’any 2017, si no recordo malament al ple de març de 2017, 
es va produir un increment del 18 per cent de la tarifa d’aigua per ser aplicada durant 
el segon semestre, i es va fer una previsió fins a finals d’any, i es van posar uns 
recursos també per eixugar el dèficit. 

A l’hora d’eixugar el dèficit es van utilitzar dues vies: una, l’increment de tarifa per 
deixar de generar dèficit, que aquest era l’objectiu; i uns recursos que va posar 
l’ajuntament per eixugar part d’aquest dèficit. Al final es van posar 150.000 euros de 
pressupost per eixugar aquest dèficit, i el resultat final de l’exercici 2018 és que durant 
l’exercici 2018, aplicant l’increment del 18 per cent de tarifa d’aigua, un increment 
important, doncs, hem deixat de generar dèficit, i hem generat un petit superàvit de 
31.000 euros.

Malgrat això, seguim amb un resultat negatiu de 195.000 euros, perquè aquests 
180.000 euros, entre els 150 aportats per l’ajuntament més els 30.000, no eren 

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

49

suficients per absorbir els 383. L’objectiu nostre era arribar a final de la pròrroga, que 
es produirà el març de l’any que ve, amb un nou model de gestió, que decidirem quin 
és, que ja es posi en marxa aquest nou model de gestió, i amb un dèficit zero. 

Per això vam proposar l’any 2018 un increment d’un 4 per cent en les ordenances 
fiscals que es van aprovar, i després, el gener del 2018, donada la pujada que es va 
fer per part d’ATLL, de prop d’un 12 per cent, per absorbir-ho vam apujar un 3 per 
cent. Això, més 100.000 euros que teníem en pressupost d’aquest any 2018 per 
acabar d’eixugar el deute, ens ha de permetre que aquest any comencem a disposar ja 
de recursos per tornar a fer inversions. O sigui, després de pràcticament 7 o 8 anys 
sense disposar de recursos per fer inversions, i que s’hagin fet inversions en aigua, 
podrem... És a dir, quan comencem el nou contracte de gestió, disposar de recursos 
per poder fer el manteniment i les inversions necessàries perquè la xarxa d’aigua, 
doncs, sigui l’adequada en el municipi.

Per tant, aquí el que s’aproven són dos aspectes: un és l’aprovació de la liquidació; i 
dos, la disposició d’aquests 100.000 euros que hi havia en pressupost, per acabar 
d’eixugar el deute durant aquest any 2018.

Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor Martín? Senyor Ros? 
Doncs, passem a votació.

Votacions:
9 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (4) i del PSC (5), 
5 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU (3) i d’ICV-
EUIA (2) i 2 abstencions, manifestades pel regidor de grup municipal del PP i per la 
regidora no adscrita

B.7- Aprovació del Pla Economicofinancer de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès per als anys 2018 i 2019

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

ATÈS que l’aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès de l’any 2017, d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia-
Presidència número 2018/182, de data 26 de febrer de 2018, informava de 
l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de l’incompliment de 
l’objectiu de la regla de la despesa, d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i 
l’article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals.
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ATÈS que de conformitat amb el que s’estableix a l’article 21 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
resultarà obligatori elaborar un pla economicofinancer, en cas d’incompliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, d’incompliment de la regla de la 
despesa i/o de l’incompliment de l’objectiu de deute públic, que permeti l’any en 
curs i el següent, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de la 
regla de la despesa i/o de deute públic, amb el contingut i l’abast previstos en 
aquest article.

ATÈS que en la Providència de l’Alcaldia-Presidència, de data 19 de març de 
2018, es disposava l’inici d’ofici del procediment corresponent per a l’aprovació 
del Pla economicofinancer de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per als anys 
2018 i 2019.

ATÈS la Memòria de l’Alcaldia-Presidència i el Pla economicofinancer de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per als anys 2018 i 2019, de data 19 de 
març de 2018.

ATÈS la fiscalització limitada de la documentació que forma part de l’expedient 
administratiu per a l’aprovació del Pla economicofinancer de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès per als anys 2018 i 2019, efectuat per la Intervenció municipal 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data 19 de març de 2018.

ATÈS que el Pla economicofinancer de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per 
als anys 2018 i 2019, és conforme al que s’estableix a l’article 21 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i a l’article 9.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 
es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, sent competent, per a la seva aprovació, el Ple de la Corporació 
municipal.

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

PRIMER – QUEDAR ASSABENTATS de l’incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i de l’incompliment de l’objectiu de la regla de la 
despesa, d’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’article 16.2 del Reial 
decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, amb motiu de 
l’aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès de l’any 2017, segons la Resolució de l’Alcaldia-Presidència número 
2018/182, de data 26 de febrer de 2018.
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SEGON.- APROVAR el Pla economicofinancer de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per als anys 2018 i 2019, en els termes que consten a la documentació 
que forma part de l’expedient administratiu, en ser conforme amb el que 
s’estableix a l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i a l’article 9.2 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

TERCER.- REMETRE al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per a la seva 
aprovació i/o publicació al seu portal web, segons correspongui, en el termini de 
cinc (5) dies naturals, des de l’aprovació del Pla economicofinancer de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per als anys 2018 i 2019, per part del Ple de 
la Corporació municipal.

QUART.- PUBLICAR als efectes merament informatius, el Pla 
economicofinancer de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per als anys 2018 i 
2019, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.

Així mateix, una còpia del Pla economicofinancer de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per als anys 2018 i 2019, des de la seva aprovació, per part del Ple de la 
Corporació municipal, i fins a la finalització de la seva vigència.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passem al punt B7, que és l’aprovació del Pla economicofinancer de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per als anys 2018 i 2019. 

Tal com els he comentat abans, el resultat de la liquidació, per tal de superar aquest 
resultat de la liquidació, fruit de destinar una part important del romanent a liquidar el 
deute del pavelló i poder disposar de recursos suficients per millorar serveis i disminuir 
la càrrega financera de l’ajuntament, doncs, ens obliga a fer un pla economicofinancer. 
Pla economicofinancer que se centra en dos exercicis, 2018 i 2019, perquè partim de la 
liquidació del 2017, i en els dos anys següents s’ha de solucionar això.

Tal com els comentava, el fet d’introduir exclusivament les dades de l’exercici 2018, 
del pressupost aprovat definitivament de l’exercici 2018, ja ens dona un resultat 
positiu. I per a l’exercici del 2019 el que hem fet és utilitzar les dades que s’han 
preparat en el punt anterior, que hem parlat de l’aprovació del pla pressupostari de 
mig termini, 2019-2021. 
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Amb aquestes mateixes previsions, perquè cal també ser coherent, no podem aprovar 
un pla 2019-2021 i després, a l’hora que fem el pla econòmic-financer, posar unes 
dades diferents. Per tant, hem de mantenir aquesta coherència. Però ja al 2018 es 
torna a complir tots els paràmetres. Per què? Perquè van provenir els paràmetres que 
apareixen al 2017, provenen d’una acció puntual, conjuntural i amb uns objectius molt 
concrets. Per tant, en 2018 i 2019 es passa ja a complir totes les condicions de la regla 
de despesa, amb aquest pla economicofinancer.

Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor Martín? Senyor Álvarez? 

Sr. Álvarez.- Només un petit comentari. Afirmar a aquestes alçades de l’any, i 
d’execució de pressupost, que a final d’any, o quan toqui la liquidació del 2018, es 
complirà amb allò que no estem complint ara, és una mica arriscat. Primera 
consideració. Perquè, de fet, quan es va fer l’operació del pavelló, entenc que si ens 
miréssim la documentació i els informes d’Intervenció, com a mínim, doncs, allà 
sortiria que es complia amb la regla de despesa, com a mínim. Per tant, afirmar això... 
En tot cas, hauríem de dir que suposem que després del que estem fent i després de 
l’esforç que suposarà això, doncs, que acabarem l’any 2018, i quan arribi la liquidació, 
complint la regla de despesa. Afirmar-ho amb aquesta rotunditat ens sembla que no 
seria del tot encertat, sobretot quan no estem complint l’any 2017, i en el seu moment 
se’ns va dir, i es va dir aquí públicament, que sí que es complia. Només això. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Miri, jo avui, amb les dades d’avui, i si l’únic que fem és executar el 
pressupost de 2018 tal com està, l’hi puc assegurar –l’hi puc assegurar. Perquè si no 
haguéssim tingut el pavelló, el resultat pressupostari seria de positiu en 3 milions i mig 
d’euros. Per tant, l’hi puc assegurar hores d’ara que amb el pressupost, si no fem cap 
operació d’utilització de romanent, i com que les utilitzacions de romanent ha de 
passar per ple, per tant, anirem seguint. Tal com està avui el pressupost i si no fem 
cap aplicació de romanent de l’estil que vam fer l’any passat, podrem fer-ho. Si 
apareix una oportunitat per fer alguna inversió i decidim en plenari no complir la regla 
de despesa perquè considerem que aquella operació és adequada, doncs, en aquell 
moment afirmarem que veurem si es compleix o no. Però avui, si no fem res més, i 
senzillament... 

En tot cas, l’afirmació que he fet és: amb el pressupost de 2018, posant el pressupost 
tal com està, es compleix. És el que he dit. Si fem alguna altra cosa, com que haurà de 
passar per ple, perquè una modificació de pressupost per a aplicació de romanents ha 
de passar per ple, per tant, només no han de passar per ple aquelles que mantenen, o 
sigui, les que venen de romanents afectats. Però la de romanent per a despesa 
generals, aquesta sí que ha de passar per ple. Per tant, ho tornarem a debatre en ple i 
tindrem l’oportunitat de veure si aquesta possible operació, que pogués ser, que en 
aquests moments jo no tinc clar si n’hi haurà cap o no, doncs, en tot cas ho 
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analitzarem, però amb les dades d’avui i amb el pressupost d’avui, puc assegurar que 
sí.

Alguna qüestió més?

Sr. Álvarez.- És que no es pot assegurar. Els ingressos són una previsió, per tant, jo 
el que li estic dient és que... I a més, li dic dues coses: primer, està molt bé que ho 
diguem, perquè la previsió és aquesta i, per tant, ojalá així sigui, jo crec que tots hi 
estaríem d’acord, eh? Per tant, no va per aquí. Però, hi insisteixo, quan es va fer 
l’operació del pavelló, l’informe, suposo, vaja, deia que es complia la regla de despesa. 
Per tant, en aquell moment es va fer l’operació tenint en compte aquesta informació, i 
la realitat després ha estat una altra. Per tant, segons les previsions, estaríem en 
condicions de complir-ho, però partim d’on partim, i partim d’un resultat negatiu, 
només dic això. I espero que tingui vostè raó i que al final surtin bé les coses, pel bé 
de tots, evidentment.

Sr. Alcalde.- Bé, quan són qüestions conjunturals per buscar un bé major, el 
problema de dissenyar o haver de redactar un pla econòmic-financer, penso que val la 
pena aquest esforç pel resultat que es va obtenir en la liquidació del deute del pavelló. 
I cara al futur, qualsevol operació que es posi davant i que pugui ser interessant per al 
municipi, la valorarem aquí, entre tots. Per tant, veurem on anem a parar.

Si no hi ha res més, passaríem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per 13 vots a favor, manifestats pels regidors dels grup municipals d’ERC (4), 
del PSC (5), d’ICV-EUIA (2), del PP (1) i de la regidora no adscrita (1) i 3 abstencions, 
manifestades pels regidors del grup municipal de CIU.

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.8-Aprovació liquidació 2016 dels resultats econòmics del conveni 
interadministratiu del Servei Públic dels centres de la gent gran amb la 
Fundació S21

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

Vist el conveni interadministratiu amb la Fundació S21 del Consorci de Salut i 
d’Atenció social de Catalunya, i aquest ajuntament per a la gestió del servei 
públic dels centres de la gent gran del municipi de La Roca del Vallès. 
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Atès que l’objecte del contracte esmentat és el d’afavorir el benestar de la gent 
gran del municipi, realitzar una prevenció del deteriorament producte de 
l’envelliment i fomentar la participació i integració de la gent gran en la vida 
social.

Atès que a través de la Comissió tècnica de seguiment es vetlla per la correcta 
execució pel que fa a l’acompliment de l’objecte i objectius d’aquest encàrrec de 
gestió.

Atès que l’esmentat conveni disposa, també, l’existència d’una Comissió de 
seguiment de l’encàrrec de gestió dels centres de la gent gran, formada per 
membres de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i de la Fundació S21 i que una 
de les seves funcions és la supervisar i aprovar l’estat de comptes de l’execució 
dels centres de la gent gran al municipi.

Atès que en la Comissió de seguiment celebrada el 29 de juny de 2017 es va 
exposar, per part de l’entitat gestora, el detall dels documents de liquidació dels 
anys 2015 i 2016, presentats prèviament de manera telemàtica i que formen 
part de l’expedient absis número 2017/5097.

Atès en el marc d’aquesta Comissió de seguiment, es va acordar que calia 
ampliar el nivell de concreció d’alguns assentaments explicitats en el document 
inicial presentat, aportant-se aquestes modificacions posteriorment, donant-se 
el vist-i-plau a les liquidacions econòmiques presentades i detallades, tant pel 
que fa a l’assoliment dels objectius com als pressupostos i partides previstos, 
per part dels membres de la Comissió de seguiment.

Vist l’informe de la Tècnica de Serveis Socials de data 22 de desembre de 2017.

Vist l’informe d’intervenció de data 28 de desembre de 2017.

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

PRIMER.- APROVAR la documentació de la liquidació de l’any 2016, 
presentada per la l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social 
de Catalunya, amb CIF/NIF número B-65412587, corresponent als resultats 
econòmics del Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’encàrrec de la 
gestió del Servei Públic dels centres de la gent gran, signat en data 03 de maig 
de 2012, entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat Fundació S21 del 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número B-
65412587, amb el següent resultat econòmic:
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SEGON.- INFORMAR que la documentació de la liquidació de l’any 2016, 
presentada per la l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social 
de Catalunya, amb CIF/NIF número B-65412587, corresponent als resultats 
econòmics del Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’encàrrec de la 
gestió del Servei Públic dels centres de la gent gran, signat en data 03 de maig 
de 2012, entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat Fundació S21 del 
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número B-
65412587, s’ha sotmet a una comprovació limitada, per part de la Intervenció 
municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, i no s’han observat indicadors 
econòmics, que puguin comportar d’un procediment de requeriment de 
documentació complementària.

TERCER.- ADVERTIR, no obstant això, que aquest Ajuntament de La Roca del 
Vallès, es reserva el dret a requerir a l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número B-65412587, 
aquella documentació complementària -de conèixer circumstàncies posteriors-, 
que facin necessària l’obertura un procediment de fiscalització, tot això, d’acord 
amb la normativa vigent, tot derivat del Conveni interadministratiu de 
col·laboració per a l’encàrrec de la gestió del Servei Públic dels centres de la 
gent gran, signats en data 03 de maig de 2012, entre l’Ajuntament de La Roca 
del Vallès i l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social de 
Catalunya, amb CIF/NIF número B-65412587.

QUART.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, a l’entitat 
Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb 
CIF/NIF número B-65412587, als efectes escaients.

CINQUÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a Intervenció/Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a l’Àrea de Serveis Personals 
i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- El punt B8 és l’aprovació de la liquidació del 2016 dels resultats 
econòmics del conveni interadministratiu del Servei Públic dels centres de la gent gran 
amb la fundació S21. 

En tot cas, com que el punt B9 és el mateix, la liquidació de resultats econòmics del 
conveni interadministratiu del Servei d’atenció domiciliària, com que els fem amb la 
mateixa empresa, si no els sap greu, faig l’explicació conjunta i, després, votaríem per 
separat. 
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Ho dic perquè en el que és la part de liquidació, pel que fa a la prestació del servei de 
la gent gran, el resultat és un resultat positiu de 9.124,76 euros. El de l’any 2015 va 
ser de 14.069,75. Aquí, l’aportació principal és de l’ajuntament, que són 155.000 
euros, els consums de bars 32.000, en total, uns ingressos de 187.000. 

I les despeses desglossades, la part més important és la despesa de personal, de 178, 
donant aquests 9.000 euros de resultat positiu, pel que fa a la gestió del servei de la 
gent gran, bàsicament els casals d’avis.

I pel que fa a la prestació del Servei d’atenció domiciliària, on els ingressos també 
principalment provenen de l’ajuntament, que són 123.800 euros. I les despeses 
també, la part més important són les despeses de personal, que són 103.000. Aquest 
dona un resultat negatiu, que igual que el casal de la gent gran sempre ha anat tenint 
un resultat positiu, el Servei d’atenció domiciliària sempre ha anat tenint un resultat 
negatiu, més petit. En aquest cas és un resultat de menys 6.022,88 euros, i el que fa 
és que el saldo global entre els dos serveis, com que els fa la mateixa empresa, 
agrupem, i a l’hora del saldo hi ha un saldo positiu de 3.101,88 euros. 

Passem del 2014, amb un resultat de 8.065, al 2015 amb 7.337, i al 2016 amb 3.101. 

Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor Martín? Senyor Gil? 
Doncs, passem a votació el punt B8, que és l’aprovació del conveni... Ah, que el senyor 
del Villar ha anat un moment al servei. Si no els sap greu, esperem un segon per 
passar a votació. Esperem un segon, eh? Si no els sap greu, eh? Si tenen algun 
problema passem a votació igualment, eh? Ja torna.

Senyor del Villar, estem esperant la votació. L’hem enganxat a meitat de...

Bé, passem a aprovació el punt B8, aprovació de la liquidació del 2016, dels resultats 
econòmics del conveni interadministratiu del Servei públic dels centes de la gent gran 
amb la Fundació S21.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per unanimitat

B.9-Aprovació liquidació 2016 dels resultats econòmics del conveni 
interadministratiu del Servei atenció domiciliària amb la Fundació s21

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 
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Vist el conveni interadministratiu amb la Fundació S21 del Consorci de Salut i 
d’Atenció social de Catalunya, i aquest ajuntament per a la gestió dels serveis 
d’atenció domiciliària, SAD, del municipi de La Roca del Vallès. 

Atès que a través de la Comissió tècnica de seguiment es vetlla per la correcta 
execució pel que fa a l’acompliment de l’objecte i objectius d’aquest encàrrec de 
gestió.

Atès que l’esmentat conveni disposa, també, l’existència d’una Comissió de 
seguiment de l’encàrrec de gestió del SAD, formada per membres de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i de la Fundació S21 i que una de les seves 
funcions és la supervisar i aprovar l’estat de comptes de l’execució del servei 
d’atenció domiciliària al municipi.

Atès que en la Comissió de seguiment celebrada el 29 de juny de 2017 es va 
exposar, per part de l’entitat gestora, el detall dels documents de liquidació dels 
anys 2015 i 2016, presentats prèviament de manera telemàtica i que formen 
part de l’expedient absis número 2017/5097.

Atès en el marc d’aquesta Comissió de seguiment, es va acordar que calia 
ampliar el nivell de concreció d’alguns assentaments explicitats en el document 
inicial presentat, aportant-se aquestes modificacions posteriorment, donant-se 
el vist-i-plau a les liquidacions econòmiques presentades i detallades, tant pel 
que fa a l’assoliment dels objectius com als pressupostos i partides previstos, 
per part dels membres de la Comissió de seguiment.

Vist l’informe de la Tècnica de Serveis Socials de data 10 de gener de 2018.

Vist l’informe d’intervenció de data 28 de desembre de 2017.

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

PRIMER.- APROVAR la documentació de la liquidació de l’any 2016, 
presentada per la l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social 
de Catalunya, amb CIF/NIF número B-65412587, corresponent als resultats 
econòmics del Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’encàrrec de la 
gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, signats en data 03 de maig de 2012, 
entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número B-65412587, amb el 
següent resultat econòmic:

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

59

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

60

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

61

SEGON.- INFORMAR que la documentació de la liquidació de l’any 2016, 
presentada per la l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social 
de Catalunya, amb CIF/NIF número B-65412587, corresponent als resultats 
econòmics del Conveni interadministratiu de col·laboració per a l’encàrrec de la 
gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, signats en data 03 de maig de 2012, 
entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número B-65412587, s’ha 
sotmet a una comprovació limitada, per part de la Intervenció municipal de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, i no s’han observat indicadors econòmics, 
que puguin comportar d’un procediment de requeriment de documentació 
complementària.

TERCER.- ADVERTIR, no obstant això, que aquest Ajuntament de La Roca del 
Vallès, es reserva el dret a requerir a l’entitat Fundació S21 del Consorci de 
Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb CIF/NIF número B-65412587, 
aquella documentació complementària -de conèixer circumstàncies posteriors-, 
que facin necessària l’obertura un procediment de fiscalització, tot això, d’acord 
amb la normativa vigent, tot derivat del Conveni interadministratiu de 
col·laboració per a l’encàrrec de la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària, 
signats en data 03 de maig de 2012, entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i 
l’entitat Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, 
amb CIF/NIF número B-65412587.

QUART.- TRASLLADAR còpia de l’acord de l’òrgan competent, a l’entitat 
Fundació S21 del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, amb 
CIF/NIF número B-65412587, als efectes escaients.

CINQUÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a Intervenció/Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a l’Àrea de Serveis Personals 
i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes 
escaients.

I passem a votació el punt B9, que és l’aprovació de la liquidació de 2016 dels 
resultats econòmics del conveni interadministratiu del Servei d’atenció domiciliària amb 
la Fundació S21.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per unanimitat

B.10-Aprovació “L’estat de salut de la població de la Roca del Vallès. Informe 
diagnòstic per al projecte COM-Salut”

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 
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Atès que en data 15 de juliol de 2015, el departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya comunica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès que l’ABS del 
municipi forma part del projecte COM-Salut (Comunitat i Salut: Atenció Primària 
i Comunitària). 

Atès que en aquest sentit i a tenor de les recomanacions de les conferències 
internacionals de promoció de la salut, iniciades a l’any 1986 a Ottawa i el Pla 
de Salut vigent a Catalunya, es sol•licita la participació de l’Administració Local 
al projecte. 

Atès que el municipi de la Roca del Vallès va ser escollit per portar endavant el 
projecte COM-Salut de reorientació de l’atenció dels serveis de salut cap a la 
comunitat amb visió transversal i interprofessional. 

Atès que el projecte COM-Salut comunitat i salut, parteix de la base que un 
80% dels determinants de la salut són fora del sistema sanitari. Per tant, per tal 
de millorar la salut de les persones i les comunitats calen abordatges 
comunitaris, que complementin l’atenció individual a les persones. 

Atès que COM-Salut pretén impulsar la reorientació del sistema sanitari cap a la 
promoció de la salut i la salut comunitària, així com la lluita contra les 
desigualtats i la promoció de les polítiques públiques saludables en l’àmbit local.

Els objectius del programa són els següents:
• Dissenyar i desenvolupar una estratègia de salut comunitària local 
basada en la detecció de necessitats i la identificació d’actius. 
• Facilitar el funcionament integrat i en xarxa dels equips d’atenció 
primària i els de salut pública local, i també dels altres dispositius sanitaris i 
socials que actuen en el territori així com dels actius de la comunitat.
• Amb implicació activa del teixit comunitari, és a dir, mitjançant el paper 
dels ajuntament, les escoles, els casals d’avis o altres entitats socials 

Atès que en data 1 de juny de 2016 es va portar a terme l’acte de difusió i 
presentació del projecte a l’auditori del Centre Cultural de la Roca. En aquesta 
presentació es van exposar les fases del procés. Una d’elles consisteix en 
identificar les principals necessitats de les persones del municipi que afecten a 
la seva salut, així com els actius i els recursos de què disposem. L’altra fase 
consisteix en el fet que la comunitat prioritza les necessitats sobres les quals es 
treballarà i s’identifiquen i implementen les intervencions comunitàries que 
millor responguin a aquestes necessitats. 

Atès que pel desenvolupament d’aquestes dues fases, es va convocar a tota la 
ciutadania, organitzada o no, a participar en el grup de discussió poblacional 
que es va organitzar pel dijous 16 de juny a la sala de plens del Consistori. 

Atès que al llarg del mes de juny, també es va obrir in procés de participació 
ciutadana (del 3 al 30 de juny) per conèixer l’opinió de la població de la Roca en 
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relació a la pròpia salut. La participació voluntària es va mitjançant butlletes 
amb tres preguntes obertes: 
 A la Roca em fa sentit bé...
 A la Roca, jo canviaria...
 A la Roca jo hi aporto o podria aportar-hi...

Les butlletes i urnes de recollida es van col•locat a:
 Centre d’atenció primària de cada nucli;
 Centre Cultural de la Roca; 
 Farmàcies de la Roca;
 Casals d’avis dels tres nuclis;
 Centre Esportiu Municipal; i
 Oficina d’atenció a la ciutadania e cada nucli

Atès que en la metodologia de treball per a elaborar la diagnosi de l’estat de 
salut de la Roca del Vallès, a part del procés de participació ciutadana descrit, 
també es va portar a terme un enfocament fenomenològic per poder conèixer 
les opinions individuals dels informants sorgides de l’experiència compartida en 
un context concret. També es van portar a terme grups nominals aportant així 
la possibilitat d’aconseguir el discurs de persones de diferents característiques 
(edat, sexe, nivell socioeconòmic, cultural...)

Atès que en data 15 de febrer de 2017 el grup motor del COM-Salut va acordar 
revisar l’informe “L’estat de salut de la població de la Roca del Vallès. Informe 
diagnòstic per al projecte Com-Salut” havent de retornar les esmenes el 24 de 
febrer de 2017. 

Atès que també es va acordar fer un retorn a tots els participants de les 
sessions qualitatives i es preveu fer-ho en data 29 de març de 2017 a les 1830h 
i a partir d’aquí crear una taula COM-Salut i l’elecció de la proposta de les 
possibles línies d’actuació. 

Atès que en data 8 de març de 2017 el grup motor del COM-Salut estableix el 
calendari de planificació restant tal i com segueix:
 29 de març, retorn – presentació dels resultats de la diagnosi;
 19 d’abril, creació de la Taula COM-Salut; i
 24 de maig, jornada de priorització de la diagnosi. 

Atès que en data 22 de març, el grup motor del COM-Salut revisa les parts de la 
presentació de resultats del diagnòstic de salut. En data 29 de març s’acaba de 
revisar la presentació per a tots aquells que van participar a les sessions 
qualitatives i es preveu que, mitjançant correu electrònic es faran totes les 
modificacions que s’acordin. 

Atès que en data 12 d’abril, el grup motor del COM-Salut fa un assaig de la 
presentació amb la presentació definitiva i es realitza la diapositiva amb les 
línies estratègiques que hauria de treballar el grup motor, amb la intenció de 
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consensuar-ho amb tots els participants a la reunió de presentació de resultats 
que es portarà a terme el 19 d’abril a la sala de plens del Consistori. 

Atès que en data 10 de maig, el grup motor del COM-Salut decideix el format 
d’acte de presentació a tota la ciutadania dels resultats finals i de les línies 
estratègiques. S’organitza la jornada de priorització d’on haurà de sortir la línia 
a treballar. Aquesta jornada de priorització tindrà lloc el 31 de maig de 2017, a 
les 19h, a les sales 2 i 3 del Centre Cultural de la Roca. 

Atès que en data 20 de juny, el grup motor del COM-Salut fa una valoració de la 
jornada de priorització del 31 de maig. De les línies a escollir a la jornada de 
priorització va sortir com a guanyadora “Joves: espais de trobada, oci, 
addiccions...” També es decideix crear una taula COM-Salut per treballar la línia 
estratègica guanyadora.

Atès que en data 6 de juliol, el grup motor del COM-Salut constitueix la taula 
COM-Salut que estarà formada per totes les persones que vulguin participar, 
juntament amb les persones que ho van demanar en la jornada de priorització. 

Atès que en data 28 de novembre, el grup motor del COM-Salut acorda 
treballar, en el marc de la línia estratègica guanyadora el repte 4 “Promoure la 
vida saludable de les persones joves de la Roca del Vallès” i s’acorda que aquest 
repte constarà de 6 apartats. També s’acorda que la diagnosi, un cop 
presentada definitivament per part de la Generalitat de Catalunya, s’elevaria al 
Ple per a la seva aprovació. 

Atès que respecte al treball del repte 4, es proposa convocar la Taula COM-
Salut amb totes les persones que van mostrar el seu interès a la jornada de 
priorització, així com les que van participar en el diagnòstic. També caldria 
elaborar un pla d’acció, full de ruta per al disseny i implementació 
d’intervencions. 

Atès que en data 21 de febrer, amb Registre General d’Entrada número 1726, 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya presenta a aquest Ajuntament “L’estat 
de salut de la població de la Roca del Vallès. Informe diagnòstic per al projecte 
COM-Salut”

Atès que el grup motor del projecte COM-Salut decideix que cal aprovar pel Ple 
de l’Ajuntament de la Roca el document presentat per l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya.

Vist l’informe del tècnic de participació ciutadana i transparència de data 1 de 
març de 2018.

Vist l’informe d’intervenció de data 5 de març de 2018.

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

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001


                                                                                    Ajuntament de la Roca del Vallès       
C/ Catalunya, 24

08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16

ajuntament@laroca.cat 
http://www.laroca.cat

65

PRIMER.- Aprovar “L’estat de salut de la població de la Roca del Vallès. 
Informe diagnòstic per al projecte COM-Salut”, que s’annexa a aquest acord.

SEGON.- Comunicar aquest acord al Servei de Saltut Pública del Vallès 
Oriental. 

TERCER.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’àrea de Servei i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
assignats al control i seguiment de la proposta d’aprovació de “L’estat de salut 
de la població de la Roca del Vallès. Informe diagnòstic per al projecte COM-
Salut” del municipi de La Roca del Vallès, als efectes escaients.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passem al punt B10, que és l’aprovació de l’estat de salut de la població 
de la Roca del Vallès, informe diagnòstic per al projecte COM-Salut. Té la paraula la 
senyora Assumpta López, regidora de Sanitat i Salut Pública.

Sra. López.- Bé, al juliol del 2015, el Departament de Salut de la Generalitat va 
comunicar a l’ajuntament de la Roca del Vallès que l’ABS del nostre municipi formava 
part del COM-Salut. El COM-Salut parteix de la base que el 80 per cent dels 
determinants de salut estan fora del servei sanitari, i per tant, calia engegar la tasca 
aquesta.

Es va fer la presentació l’1 de juny del 2016 al centre cultural de la Roca, i es va 
convidar agents de diferents estatuts: socials, edat i tot això. Es va fer una enquesta i 
es va arribar a la conclusió que, certament, hi havia moltes malalties que no calien 
medicaments per curar-les, sinó que convenia més que fos el benestar de la població 
el que milloraria aquesta salut.

Es van fer diferents enquestes, i va sortir que l’acció prioritària que s’havia de prendre 
era amb la joventut. A partir d’aquí, s’ha format un grup motor amb una sèrie de gent 
que es va presentar voluntària. Es van fent reunions periòdiques i, bé, ara estem en el 
moment d’engegar-ho ja seriosament i implantar-ho a la nostra població. Ja està.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor 
Martín? Senyor Ros? Senyor Gil? 

Bé, suposo que com que els últims plens eren molt ràpids, les bufetes no estan 
entrenades com ho estaven abans... Això també. (Rialles.) Això també, Marta, de ben 
segur que això ajuda. Però contra això no hi podem fer res, eh? (Rialles.)

Ja està. Doncs, passem a votació el punt B10.
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(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per unanimitat

B.11– Aprovació de l’adhesió a l’any europeu de patrimoni cultural

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

Atès que la Unió Europea dedicarà l'any 2018 per celebrar l'Any Europeu del 
Patrimoni Cultural amb l'objectiu de donar a conèixer el potencial de tota la 
riquesa cultural d'Europa, un patrimoni format per tota l'herència rebuda ja 
sigui material, immaterial o digital.

Atès que aquesta commemoració va ser aprovada pel Parlament Europeu i el 
Consell d’Europa el 17 de maig de 2017, amb l’objectiu de sensibilitzar la 
societat sobre la història i els valors europeu, reforçat un sentiment d’identitat 
comí i posar en valor les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni cultural per 
al desenvolupament de la societat. 

Atès que el regidor de Cultura ha emès, en data 19 de març de 2018, 
providència indicant la voluntat de presentar la proposta d’adhesió de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès a l’any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.

Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès té la voluntat de seguir vetllant per 
la salvaguarda, estudi i difusió del patrimoni cultural així com defensar els drets 
culturals dels individus, com a part indissociable dels drets humans. 

Atès que a tenor de la implicació que el Consistori mostra envers el patrimoni 
cultural i aprofitant que l’Arxiu de la Memòria Popular de la Roca del Vallès 
arriba al seu 20è aniversari, l’Ajuntament vol adherir-se a l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural 2018, impulsat per la Comissió Europea.  

Atès que el patrimoni cultural abasta recursos del passat en moltes formes i 
aspectes: monuments i jaciments, paisatges, festes i tradicions, coneixements 
transferits i expressions de la creativitat humana, així com col·leccions 
conservades i gestionades per museus, biblioteques i arxius. Un llegat del 
passat que ens permet mirar el nostre futur, amb un inqüestionable valor 
educatiu, un considerable potencial econòmic i una gran dimensió de cooperació 
internacional.
Els principals objectius de l’Any Europeu són:
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 Promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i la cohesió social.
 Posar en relleu la contribució econòmica del patrimoni cultural als 

sectors de la cultura  i de la creació, en particular a les petites i mitjanes 
empreses, i al desenvolupament local i regional.

 Posar l’accent en el paper del patrimoni cultural en les relacions exteriors 
de la UE com, per exemple, en la prevenció de conflictes, la reconciliació 
després d’aquests i la reconstrucció del patrimoni cultural destruït.

Al mateix temps, l’Any Europeu del Patrimoni Cultural vol reflexionar sobre els 
reptes als quals s’enfronta com són les conseqüències de la transició a l’entorn 
digital, la pressió ambiental i física sobre llocs que formen part del patrimoni i el 
tràfic il·lícit de béns culturals.
Catalunya se suma a aquesta iniciativa compartint i assumint els seus objectius. 
Aquesta celebració és una gran oportunitat per donar a conèixer el patrimoni 
cultural català en el marc comunitari i dels valors compartits que ens hi 
uneixen, alhora que serveix per reforçar el sentiment de pertinença a Europa. 
Aprofitem aquest esdeveniment per:

 Promoure el coneixement del patrimoni cultural de Catalunya dins 
l’àmbit nacional i en l’àmbit internacional.

 Fomentar la visita de monuments, museus, arxius i biblioteques 
patrimonials del país.

 Donar a conèixer i reconèixer el treball de salvaguarda, estudi, 
conservació i difusió del patrimoni que desenvolupen institucions i 
associacions públiques i privades d’arreu del país.

 Promoure el debat professional sobre la salvaguarda i difusió del 
patrimoni nacional.

 Promoure i consolidar les xarxes de col·laboració entorn del patrimoni.

Atès que amb l'Any Europeu del Patrimoni, la Unió Europea pretén sensibilitzar 
sobre la importància social i econòmica del patrimoni cultural i arribar 
principalment a infants, joves i a aquelles persones que normalment no estan 
en contacte amb la cultura. Se celebraran uns 70.000 actes a tota Europa, 
organitzats pels estats membres. 

Atès que des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès es realitzaran accions i 
activitats per celebrar el patrimoni cultural català i s’animarà a tota la 
ciutadania a explorar aquesta riquesa i diversitat patrimonial per comprendre i 
protegir el seu valor únic. Per reforçar aquesta celebració, el servei de Cultura 
aplega, en aquest web commemoratiu, l’agenda d’actes i activitats que se 
celebraran arreu de Catalunya.
Algunes de les activitats que es proposen des del servei de Cultura de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès són les que esdevinguin de l’Arxiu de la 
Memòria Popular, com pot ser el Premi Romà Planas i Miró de memorials 
populars i la celebració de les 4es Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic, 
organitzades conjuntament amb la Direcció General de Patrimoni Etnològic de la 
Generalitat de Catalunya, que acollirà el nostre municipi durant els dies 9 i 10 
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de novembre de 2018, i que enguany giraran a l’entorn del Memorialisme 
Popular. 

Vist l’informe del tècnic de participació ciutadana i transparència de data 19 de 
març de 2018.

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

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a l’Any 
Europeu de Patrimoni Cultural.

SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya.

TERCER.- Traslladar còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a 
l’àrea de Servei i Atenció a les Persones de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Ara passem al punt B11, que és l’aprovació de l’adhesió a l’any europeu 
del patrimoni cultural. El senyor Xavier del Villar, regidor de Cultura.

Sr. del Villar.- Gràcies, alcalde. Com sabran, i si no els informo avui, aquest 2018, 
des de la Unió Europea se celebra l’Any europeu del patrimoni cultural. Fa unes 
setmanes vam assistir a la presentació que es va fer a Barcelona, on des de la 
Generalitat, des dels ens nacionals i altres institucions, doncs, ens animen a adherir-
nos-hi. 

Aquesta celebració de l’any europeu del patrimoni cultural també coincideix, 
justament, amb la celebració del vintè aniversari de l’arxiu de la memòria popular, per 
la qual cosa ens volem adherir principalment, i a totes les activitats que d’ella en 
derivin, com pot ser la vintena edició del premi Romà Planas i Miró, de memorials 
populars. 

Aquest any de celebració el que pretén celebrar, el que pretén fer aquest 
esdeveniment és promoure tot el que és el coneixement del patrimoni cultural a nivell 
de Catalunya, dins de l’àmbit ja no només nacional sinó també internacional. Fomentar 
visites a monuments, museus, arxius i biblioteques patrimonials del país. Donar a 
conèixer i reconèixer el treball de salvaguarda i estudi, conservació i difusió del 
patrimoni que desenvolupem des de les institucions. Promoure el debat professional 
sobre la salvaguarda i difusió del patrimoni nacional. I promoure i consolidar totes les 
xarxes de col·laboració entorn al patrimoni.
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Aprofitant també l’avinentesa, s’està treballant, ja portem uns dies que ho anem 
anunciant però ho faig oficial també, estan donant fruits uns treballs que estem fent, 
juntament amb la direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, amb la consecució que al mes de novembre, el dia 9 i 10 de novembre, la 
Roca acollirà les quartes jornades nacionals de Patrimoni Etnològic, que aquest any, 
donat que fem vint anys de l’arxiu, vint anys del primer Romà Planas i que el fem aquí, 
a la Roca, doncs anirà íntegrament destinat a temàtica de memòria popular. 

Per tant, per tot plegat en tot aquest marc, doncs, portem a aprovació avui la 
formalització d’aquesta adhesió a aquest any europeu del patrimoni cultural d’aquest 
2018, i que a partir d’ara aniran apareixent totes aquestes activitats i tots aquests 
esdeveniments que, bé, per l’arxiu únic que tenim aquí, al poble, pel vintè aniversari 
del primer Romà Planas, que també és un premi pioner en aquesta temàtica a l’estat, i 
a més a més per la celebració d’aquestes quartes jornades nacionals, penso que ens 
hem d’alegrar i fer-nos partícips tots plegats. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Gràcies, regidor. Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? 
Senyor Martín? Senyor...? Senyor Gil? Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per unanimitat

Mocions

B.12- Moció per a la llibertat dels presos polítics

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 2 de febrer, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir mantenir 
en presó preventiva el conseller Joaquim Forn. En la seva resolució afirmava 
que existeix, encara avui, risc de reiteració delictiva. La decisió es produïa 
després que Forn renunciés a la seva acta de diputat. Malgrat aquest gest, el 
Tribunal sosté que existeix “incertesa” de que la “voluntat política” vulgui 
respectar “l’ordre legal” per aconseguir la independència. Uns dies abans, el 12 
de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat als diputats electes 
Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i al propi Forn assistir als plens del Parlament. I, 
alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser traslladat a una pressió 
catalana.
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El conseller Forn, com el vicepresident Junqueras són a la presó des del 2 de 
novembre, quan la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va 
decretar presó incondicional. Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, 
els líders de les dues principals entitats de la societat civil catalana, Òmnium 
Cultural i l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), són a la presó des del 16 
d’octubre acusats de sedició. De les quatre persones, dos d’ells, Junqueras i 
Sànchez, són avui diputades electes del Parlament de Catalunya.

Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
ha exigit reiteradament la seva posada en llibertat. 

Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva 
com una mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui 
estrictament necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de 
persones manifestament pacífiques no és l’única circumstància que genera una 
gran preocupació social. Les persones preses també ho estan en centres 
penitenciaris de fora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó preventiva a 
centres penitenciaris, situats a Soto del Real i Estremera, a uns 600 quilòmetres 
de distància de Catalunya, on hi tenen els seus domicilis, famílies i vincles 
afectius. Aquesta política penitenciària, entesa com un “càstig social” des de 
l’àmbit dels Drets Humans, ha afegit més tensió a la vida política catalana, 
immersa en una preocupant espiral d’excepcionalitat democràtica i jurídica. I 
cada cop són més veus, de dins i fora de Catalunya, que veuen en els 
empresonament i l’allunyament un obstacle que dificulta la normalització 
política amb què confia la societat catalana, independentment de les seves 
conviccions i creences.

Segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el 
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals, l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més 
propera a la seva llar. Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest 
procediment penitenciari, com ara el principi de seguretat de les persones 
detingudes o empresonades admès el 9 de desembre de 1988 per l’Assemblea 
General de l’ONU, que diu textualment “Si la persona detinguda o presa així ho 
requereix, se la mantindrà en una presó situada a una distància raonable de la 
seva residència habitual”. O una de regles mínimes de les Nacions Unides sobre 
el tractament dels reclusos: “En la mesura del possible, els reclusos seran 
internats en establiments penitenciaris a prop de la seva llar o al seu lloc de 
reinserció social”. El 6 d’octubre de 2017, el Ple del Parlament Europeu va 
aprovar l’anomenat Informe Begeron sobre les condicions i sistemes 
penitenciaris de la Unió Europea, en el qual condemna l’allunyament dels presos 
perquè “constitueix un càstig afegit per a les famílies dels reclusos”.
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La Roca del Vallès, vila compromesa amb els valors de la llibertat, la pau i la 
defensa dels drets humans, i també compromesa en la dignificació de la vida 
política dels reclusos rebutja l’allunyament de llur familiars i s’oposa a 
normalitzar aquesta pràctica.   

Vist l’escrit presentat pel grup municipal de CIU (NRE: 2761/2018), en data 23 
de març de 2018, en què manifesten que es subscriuen a les 4 mocions 
dictaminades per la Comissió Informativa i vist l’informe favorable d’aquesta 
Comissió, els grups municipals d’ERC i de CIU proposen al Ple l’adopció dels 
acords següents:

Primer. L’Ajuntament de la Roca del Vallès expressa, un cop més, el seu rebuig 
a la decisió de mantenir en presó preventiva a càrrecs electes i representants 
de dues de les entitats més importants de Catalunya que sempre han actuat de 
manera pacífica.

Segon. L’Ajuntament de la Roca del Vallès considera que l’aplicació d’una 
mesura cautelar com la presó preventiva, adoptada pel tribunal Suprem, 
dificulta la normalització de la situació política a Catalunya.

Tercer. L’Ajuntament de la Roca del Vallès expressa la seva solidaritat a les 
famílies de les persones empresonades i es compromet a rebre-les i a posar-se 
a la seva disposició per tal d’abastir-les del suport emocional i psicològic que 
necessitin.

Quart. L’Ajuntament de la Roca del Vallès considera l’allunyament penitenciari 
com un càstig social que vulnera els drets reconeguts pel Dret Internacional, 
atempta contra els drets humans i defensa que, mentre no es produeix 
l’excarceració i per raons d’humanitat, es procedeixi immediatament al trasllat 
de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a centres 
penitenciaris catalans.

Cinquè. Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya i 
a les entitats municipalistes.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passem al bloc de mocions. El punt B12 és moció per a la llibertat dels 
presos polítics, que la presenta el senyor Albert Gil.

Sr. Gil.- Gràcies. És una moció que es va presentar a la comissió informativa i els 
companys de Convergència i Unió van afegir-s’hi, per tant, per això posa que es 
presenta des de l’ajuntament. No sé si la volen presentar algú de vostès.
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De fet, el que sí que haurem de fer és modificar en el sentit que el dia que vam fer la 
comissió informativa només teníem quatre presos polítics, i ara en tenim nou, a part 
de més exiliats. Per tant, és el sentit d’aquesta moció. 

A l’exposició de motius el que sí que hauríem de posar, que aquí en el primer moment 
el que posàvem és que el conseller Forn i el vicepresident Junqueras són a la presó des 
del dia 2 de novembre, i després parlàvem també que són a la presó el Jordi Sánchez i 
el Jordi Cuixart, des del dia 16 d’octubre, ara haurem d’afegir que des del dia 23 de 
març són a la presó Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull i Raül 
Romeva.

Aquí el que nosaltres venim a posar és jurisprudència internacional, i que parlem que, 
evidentment, no estem d’acord amb els càrrecs que s’imputen a aquests diputats i 
consellers i conselleres del nostre govern. Entenem que això és un castic social en 
l’àmbit dels drets humans, que això afegeix més tensió a la vida política catalana, que 
hi ha un punt d’excepcionalitat democràtica i jurídica, que cada cop són més veus 
dintre i fora de Catalunya que veuen els empresonaments i l’allunyament com un 
objecte que dificulta la normalització política, que es confia en què la societat catalana, 
independentment de les seves conviccions i creences, i aquí el que nosaltres demanem 
i diem és que la Roca del Vallés és una vila compromesa amb els valors de llibertat, la 
pau i la defensa dels drets humans, i també compromesa amb la dignificació de la vida 
política dels reclusos. Rebutja l’ajuntament dels presos, perquè això suposa que els 
familiars no puguin assistir sovint a les visites amb els seus familiars. 

Llavors, proposem que l’Ajuntament de la Roca del Vallès expressi un cop més el seu 
rebuig a la decisió de mantenir en presó preventiva els càrrecs electes i representants 
de dues entitats més importants de Catalunya, que sempre han actuat de manera 
pacífica. Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès considera que l’aplicació d’una mesura 
cautelar com la presó preventiva, adoptada pel Tribunal Suprem, dificulta la 
normalització de la política de Catalunya. 

El tercer punt: que l’Ajuntament de la Roca del Vallès expressa la seva solidaritat amb 
les famílies dels presos, de les persones empresonades, i que es compromet a rebre-
les i posar-se a la seva disposició per tal de bastir-les en el suport emocional i 
psicològic que sigui necessari. 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès –punt quart– considera l’allunyament penitenciari 
com un càstig social que vulnera els drets reconeguts pel dret internacional, atempta 
contra els drets humans i defensa que mentre no es produeixi l’excarceració, i per 
raons humanitàries, es procedeixi a l’immediat trasllat de Joaquim Forn, Oriol 
Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, 
Raül Romeva i Jordi Turull, a presons, centres penitenciaris catalans.
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Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament i a les entitats municipalistes.

Sr. Alcalde.- Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor Martín? 
Senyor Ros? 

Sr. Ros.- Bé, doncs, com molt bé ha dit el senyor Gil, des de dijous passat, que es va 
fer la comissió informativa, han passat moltes coses i, evidentment, s’hi han d’afegir 
aquests cinc noms que ha dit el senyor Gil. Dir també que hem de fer una referència a 
les persones que estan a l’exili, i en particular a la situació del president Carles 
Puigdemont. 

Hi ha un model que corre, que és el de l’AMI i l’Associació Catalana de Municipis, de les 
quals som ajuntament membre, i que ens pot servir aquest model. No el tinc aquí, 
pensava que l’havia agafat però no el dec haver imprès i no l’he portat. En tot cas, 
crec que hem de fer referència a la situació, que evidentment són situacions diferents, 
del president Carles Puigdemont, de la consellera Clara Ponsatí, dels consellers, ara 
me’n deixaré però Serret, Comín i Puig, i de la Marta Rovira, que són els que estan en 
ordre internacional. Anna Gabriel no està en l’ordre internacional. Si creiem oportú que 
s’hi ha de fer referència..., però crec que no està en l’ordre internacional. En tot cas, 
les persones que estan en l’euroordre, perdó, no internacional, crec que hi hem de fer 
referència perquè les conseqüències evidentment les decidiran aquests països, i poden 
ser molt diferents.

Sr. Gil.- El que passa és que en aquest sentit aquesta moció era per a l’acostament 
del presos polítics, eh? Per això està el redactat així. Ara bé, nosaltres no tenim cap 
mena d’inconvenient, el que passa és que aquí no estarem demanant una cosa que... 
O sigui, aquí el que estem demanant nosaltres és el trasllat a aquestes institucions per 
reclamar l’acostament dels presos, i en aquest moment, entre vostè i jo, millor que no 
ens acostin el president Puigdemont a Espanya, ni aquí, a Catalunya, millor que se’l 
quedin a Alemanya i que es quedin els exiliats cadascun al país d’origen. Em refereixo 
en el sentit que aquí estem reclamant que els acostin a presons catalanes, eh?

Si volen, podem posar un punt en què donem suport i ens solidaritzem amb els 
exiliats, nosaltres no tindríem cap problema. No sé si algú vol dir alguna cosa, no ho 
sé.

Sr. Ros.- En el primer punt, on fem esment al rebuig a la situació de mantenir en 
presó preventiva, entenc que és molt més important el primer punt que el quart, 
perquè hem d’evitar que persones que no han fet res delictiu estiguin en presó, i 
persones que estan a l’exili tampoc han d’estar sota la pressió d’una euroordre de 
recerca. Per tant, jo crec que aquí és on hem de ser més contundents i, si no recordo 
malament, aquesta moció ho deia. El quart punt és el mal menor, o sigui, un cop no 
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superem la situació dura d’una presó preventiva, absolutament injusta, absolutament 
absurda, absolutament fora de qualsevol estat de dret, després, si no queda més 
remei, demanarem l’acostament, però el que hem de rebutjar frontalment i de forma 
clara i eficaç és que aquestes persones no poden estar a la presó per les seves idees 
polítiques.

Sr. Alcalde.- Quin redactat és el que proposen? Ho dic perquè al final hem d’acabar 
votant una moció, i seria bo poder tenir una proposta de redactat per poder 
sotmetre... Si no recordo malament, senyor secretari, haurem de votar primer les 
esmenes, afegir-les, o...?

Sr. Secretari.- Si s’afegeix un altre punt, això seria una esmena a la moció. Llavors, 
s’ha de votar primer l’esmena.

Sr. Alcalde.- S’haurà de votar l’esmena. Bé, afegint aquests noms, s’hauria de votar 
també l’esmena?

Sr. Secretari.- Estrictament seria una modificació de la moció dictaminada per part de 
la comissió informativa.

Sr. Alcalde.- Per tant, caldria votar les esmenes.

Sr. Secretari.- És que el sentit... Almenys el sentit era el mateix, l’única cosa que 
afegia uns noms que no sortien pels motius que s’han explicat, però si afegim a més 
ara un altre punt, seria una esmena i s’hauria de votar l’esmena.

Sr. Alcalde.- Votar primer l’esmena i després votar la moció ja totalment. D’acord. Ho 
dic per procedimentalment fer-ho bé, perquè després no quedi la cosa... Doncs, si vol 
fer una proposta?

Sr. Ros.- Faig una proposta en el primer acord, que afegiríem, allà on diu “el seu 
rebuig a la decisió de mantenir en presó preventiva”, afegir “aquí o en exili i recerca a 
càrrecs electes”, etcètera, per tant, podríem mantenir el text en el seu format.

I en el quart punt, al final, quan diu “es procedeix immediatament al trasllat”, en 
comptes de dir “al trasllat”, que digui “es procedeixi immediatament a l’alliberament de 
Joaquim Forn, Oriol Junqueras...”, les nou persones en aquest moment. I un afegit que 
digués “o en tot cas, el trasllat a centres...”, però que el trasllat sigui sempre el darrer 
cas, si no es produeix l’alliberament, evidentment. Però el que hem de demanar és 
l’alliberament.
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Sr. Alcalde.- En tot cas, pel que entenc, en el primer punt m’ha quedat molt clar el 
redactat, que seria “el rebuig a mantenir en presó preventiva o en exili i recerca 
càrrecs electes”. Aquesta seria aquí. 

Sr. Garcia.- Perdoneu, la meva intervenció té simplement un sentit gramatical, eh? És 
a dir, una persona, no sé tècnicament com es diu tècnicament, es manté en busca y 
captura. En recerca. Però en exili i recerca, això no... És a dir, una persona s’exilia per 
les raons que sigui, però l’acció judicial és en recerca, o en busca y captura, que no sé 
com es diu tècnicament.

Sr. Alcalde.- A veure, en presó preventiva... (Veus de fons.) Ho dic perquè, a veure, 
ho dic per tenir clar el que acabarem votant.

Sr. Ros.- En presó preventiva o en euroordre de recerca. 

Sr. Alcalde.- D’acord? Amb això estarien d’acord vostès, que són els que ho 
proposen? Val. Això pel que fa al punt primer. 

Llavors, en el punt quart, on exactament és on afegiríem...?

Sr. Ros.- En l’última ratlla, “que es produeixi immediatament l’alliberament de”, i tots 
els noms.

Sr. Alcalde.- A veure, en l’última línia...

Sr. Ros.- Penúltima.

Sr. Alcalde.- I el procedeixi immediatament...

Sr. Ros.- ... a l’alliberament... Llavors, apareixen els noms de les nou persones que 
estan en aquests moments...

Sr. Alcalde.- O, ha dit abans, o...

Sr. Ros.- O, en el seu cas, en el cas de no ser alliberats... 

Sr. Alcalde.- O en el cas...

Sr. Ros.- De no ser alliberats, el trasllat a centres penitenciaris catalans. Penso que és 
molt més contundent i deixa més clara la voluntat. 

Sr. Alcalde.- Bé, si intento... Hi ha tres esmenes, una que afegeix tant en l’exposició 
de motius, en el segon paràgraf de l’exposició de motius, afegeix, diguem-ne, la 
senyora Dolors Bassa, la senyora Carme Forcadell, el senyor Josep Rull, el senyor Jordi 
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Turull i el senyor Raül Romeva. I en el primer punt dels acords, després de la decisió 
de mantenir en presó preventiva, aquí afegiríem “o en euroordre de recerca a càrrecs 
electes i representants de les dues entitats més importants de Catalunya, que sempre 
han actuat de manera pacífica”, d’acord?

I en el quart punt, diríem: “Es procedeixi immediatament a l’alliberament de...” (Veus 
de fons.) “Es procedeixi immediatament a l’alliberament de Joaquim Forn, Oriol 
Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, 
Jordi Turull i Raül Romeva, o en el cas de no ser alliberats, el trasllat a centres 
penitenciaris catalans”. Quedaríem així? Senyor secretari, ha pogut prendre nota? Sí? 
Bé, en tot cas ho hem dit, queda gravat en l’acta. Vull dir que això també ens ajudarà.

Llavors, amb aquestes esmenes, passem a... Hi ha alguna qüestió més, abans de 
passar...? Doncs, passaríem primer a votació de les esmenes, de l’esmena, aquestes 
tres esmenes les podem passar conjuntament, no?, senyor secretari. Doncs, passaríem 
a votació d’aquestes esmenes.

 (Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per unanimitat.

I ara passem a la votació de la moció, incorporant aquestes tres esmenes, incorporant 
tots els consellers que estan en presó, i incorporant aquests dos elements, el fet de les 
persones que estan en euroordre de recerca, en el primer punt, i en el segon punt, 
demanar l’alliberament de tots ells, o si no, el trasllat a centres penitenciaris catalans, 
d’acord?

Doncs, passem a votació. 

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per 15 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(4), del PSC (5), de CIU (3), d’ICV-EUIA (2) i de la regidora no adscrita (1) i una vot 
en contra, manifestada pel regidor del PP.

La moció, un cop modificada, és al següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2 de febrer, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va decidir mantenir 
en presó preventiva el conseller Joaquim Forn. En la seva resolució
afirmava que existeix, encara avui, risc de reiteració delictiva. La decisió es 
produïa després que Forn renunciés a la seva acta de diputat. Malgrat aquest 
gest, el Tribunal sosté que existeix “incertesa” de que la “voluntat política” 
vulgui respectar “l’ordre legal” per aconseguir la independència. Uns
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dies abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat als
diputats electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i al propi Forn assistir als plens 
del Parlament. I, alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser traslladat a 
una pressió catalana.

El conseller Forn, com el vicepresident Junqueras són a la presó des del 2 de
novembre, quan la jutge de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va 
decretar presó incondicional. Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, 
els líders de les dues principals entitats de la societat civil catalana,
Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), són a la presó des 
del 16 d’octubre acusats de sedició. De les quatre persones, dos d’ells, 
Junqueras i Sànchez, són avui diputades electes del Parlament de Catalunya.
Des del 23 de març de 2018, són també, a la presó, l’expresidenta del 
Parlament, la Sra. Carme Forcadell, els consellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül 
Romeva i la consellera Dolors Bassa.

Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
ha exigit reiteradament la seva posada en llibertat.
Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva 
com una mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui 
estrictament necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de 
persones manifestament pacífiques no és l’única circumstància que genera una 
gran preocupació social. Les persones preses també ho estan en centres 
penitenciaris de fora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó preventiva a 
centres penitenciaris, situats a Soto del Real i Estremera,
a uns 600 quilòmetres de distància de Catalunya, on hi tenen els seus

domicilis, famílies i vincles afectius. Aquesta política penitenciària, entesa com 
un “càstig social” des de l’àmbit dels Drets Humans, ha afegit més tensió a la 
vida política catalana, immersa en una preocupant espiral d’excepcionalitat 
democràtica i jurídica. I cada cop són més veus, de dins i fora de Catalunya, 
que veuen en els empresonament i l’allunyament un obstacle que dificulta la 
normalització política amb què confia la societat catalana, independentment de 
les seves conviccions i creences.

Segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el 
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals, l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més
propera a la seva llar. Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest
procediment penitenciari, com ara el principi de seguretat de les persones 
detingudes o empresonades admès el 9 de desembre de 1988 per l’Assemblea 
General de l’ONU, que diu textualment “Si la persona detinguda o presa així ho 
requereix, se la mantindrà en una presó situada a una distància raonable de la 
seva residència habitual”. O una de regles mínimes de les Nacions Unides sobre 
el tractament dels reclusos: “En la mesura del possible, els reclusos seran 
internats en establiments penitenciaris a prop de
la seva llar o al seu lloc de reinserció social”. El 6 d’octubre de 2017, el Ple del 
Parlament Europeu va aprovar l’anomenat Informe Begeron sobre les condicions 
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i sistemes penitenciaris de la Unió Europea, en el qual condemna l’allunyament 
dels presos perquè “constitueix un càstig afegit per a les famílies dels reclusos”.

La Roca del Vallès, vila compromesa amb els valors de la llibertat, la pau i la
defensa dels drets humans, i també compromesa en la dignificació de la vida
política dels reclusos rebutja l’allunyament de llur familiars i s’oposa a 
normalitzar aquesta pràctica.

Vist l’escrit presentat pel grup municipal de CIU (NRE: 2761/2018), en data 23 
de març de 2018, en què manifesten que es subscriuen a les 4 mocions 
dictaminades per la Comissió Informativa i vist l’informe favorable d’aquesta 
Comissió, els grups municipals d’ERC i de CIU proposen al Ple l’adopció dels 
acords següents:

Primer. L’Ajuntament de la Roca del Vallès expressa, un cop més, el seu rebuig a 
la decisió de mantenir en presó preventiva o en euroordre de recerca a càrrecs 
electes i representants de dues de les entitats més importants de Catalunya que 
sempre han actuat de manera pacífica.

Segon. L’Ajuntament de la Roca del Vallès considera que l’aplicació d’una mesura 
cautelar com la presó preventiva, adoptada pel tribunal Suprem, dificulta la 
normalització de la situació política a Catalunya.

Tercer. L’Ajuntament de la Roca del Vallès expressa la seva solidaritat a les 
famílies de les persones empresonades i es compromet a rebre-les i a posar- se 
a la seva disposició per tal d’abastir-les del suport emocional i psicològic que 
necessitin.

Quart. L’Ajuntament de la Roca del Vallès considera l’allunyament penitenciari 
com un càstig social que vulnera els drets reconeguts pel Dret Internacional, 
atempta contra els drets humans i defensa que, mentre no es produeix 
l’excarceració i per raons d’humanitat, es procedeixi immediatament a 
l’alliberament de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, 
Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull i Raúl Romeva o en cas 
de no ser alliberats, traslladar-los a centres penitenciaris catalans.

Cinquè. Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya i a 
les entitats municipalistes.

B.13- Moció en defensa de la immersió lingüística

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més 
de 30 anys que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i 
d’igualtat d’oportunitats. Ha estat el producte, no només d’una altíssim consens 
polític i social, sinó també del treball pedagògic de moltes i molts mestres i del 
compromís general de les famílies. Des dels inicis es va considerar que el més 
important era que el sistema no segregués les nenes i els nens per qüestió de 
llengua, per exemple, separant en dos tipus d’escolarització: la catalana i la 
castellana. Podem constatar que ha estat fonamental per afavorir la cohesió 
social i la igualtat d’oportunitats entre els infants.

A més, la immersió lingüística ha esdevingut el model educatiu més eficaç per a 
fer ciutadans i ciutadanes competents en les dues llengües (les avaluacions 
fetes pel Ministeri d’Educació any rere any demostren que el coneixement del 
castellà per part dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l’Estat) i 
amb la garantia del coneixement d’una tercera llengua.

Per altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) és la norma aprovada pel 
Parlament de Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes, i 
a qui correspon dissenyar el model educatiu que consideri més idoni per assolir 
els millors resultats.

Vist l’escrit presentat pel grup municipal de CIU (NRE: 2761/2018), en data 23 
de
març de 2018, en què manifesten que es subscriuen a les 4 mocions 
dictaminades
per la Comissió Informativa i vist l’informe favorable d’aquesta Comissió, els 
grups
municipals d’ERC, del PSC, de CIU i d’ICV-EUIA proposen al Ple l’adopció dels 
acords següents:

ACORDS

Primer: Manifestar-nos en contra de qualsevol atac en contra de la immersió 
lingüística i contra el català com a la llengua vehicular a l’escola catalana.

Segon: Ens oposem a qualsevol instrumentalització de l’escola o de la llengua 
en finalitats electoralistes i ens refermem en la defensa d’un model d’escola no 
segregadora que faci de les igualtats d’oportunitats el seu principal objectiu.

Tercer: Rebutjar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució contra les 
institucions i la ciutadania de Catalunya.

Quart: En cas que es faci efectiva la intervenció i modificació del sistema 
d’immersió lingüística per part del govern de l’Estat mitjançant l’article 155,  
l’Ajuntament de la Roca del Vallès es posarà al costat de la comunitat educativa 
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i no acatarà imposicions que vinguin des del Govern espanyol i que no segueixin 
les consideracions previstes per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

Cinquè.- Instem al futur e la Generalitat a vetllar per l’acompanyament de les 
nostres lleis i l’excel·lència del sistema educatiu català.

Sisè.-Donar trasllat d’aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la 
Mesa del Congrés de Diputats i del Senat, al Departament d’Ensenyament del 
Govern de la Generalitat, al Ministeri d’Educació i Cultura, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la federació de Municipis de Catalunya, als sindicats de 
mestres, i a les AMPAs de les escoles i instituts del municipi

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passaríem al punt B13, que és moció en defensa de la immersió 
lingüística. La regidora, senyora Roser Moreno, té la paraula.

Sra. Moreno.- Gràcies, senyor alcalde. La moció en defensa de la immersió lingüística 
exposa diferents motius. El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una 
història d’èxit de més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat 
cohesionat i d’igualtat d’oportunitats. Ha estat el producte, no només d’un altíssim 
consens polític i social, sinó també del treball pedagògic de moltes i molts mestres, i 
del compromís general de les famílies. Podem constatar que ha estat fonamental per 
afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre els infants. 

A més, la immersió lingüística ha esdevingut el model educatiu més eficaç per fer 
ciutadans i ciutadanes competents en les dues llengües. Les avaluacions fetes del 
ministeri d’Educació, any rere any, demostren que el coneixement del castellà per part 
dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l’Estat, i amb la garantia del 
coneixement d’una tercera llengua.

Per altra banda, la llei d’Educació de Catalunya és la norma aprovada pel Parlament de 
Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les catalanes, i a qui correspon 
dissenyar el model educatiu que consideri més idoni per assolir els millors resultats.

Vista aquesta exposició de motius, els grups municipals d’Esquerra, PSC, CIU i 
Iniciativa per Catalunya Verds, proposen al ple l’adopció dels acords següents: 

Primer: manifestar-nos en contra de qualsevol atac en contra de la immersió 
lingüística i contra el català com la llengua vehicular de l’escola catalana;
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Segon: ens oposem a qualsevol instrumentalització de l’escola o de la llengua amb 
finalitats electoralistes, i ens refermem en la defensa d’un model d’escola no 
segregadora, que faci de les igualtats d’oportunitats el seu principal objectiu;

I tercer: rebutjat l’aplicació de l’article 155 de la Constitució contra les institucions de 
la ciutadania de Catalunya; 

Quart: en cas que es faci efectiva la intervenció i modificació del sistema d’immersió 
lingüística per part del Govern de l’Estat, mitjançant l’article 155, l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès es posarà al costat de la comunitat educativa i no acatarà imposicions 
que vinguin des del Govern espanyol, i que no segueixin les consideracions previstes 
per la Llei d’educació de Catalunya;

Cinquè: instem el futur de la Generalitat a vetllar per l’acompanyament de les nostres 
lleis i l’excel·lència del sistema educatiu català;

I sisè: donar trasllat d’aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Mesa 
del Congrés dels Diputats i del Senat, al Departament d’Ensenyament del Govern de la 
Generalitat, al Ministeri d’Educació i Cultura, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, als sindicats de mestres i a les AMPA de les 
escoles i instituts del municipi.

Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor 
Martín? Senyor Ros? Doncs, passem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per 15 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (4), 
del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i de la regidora no adscrita (1) i 1 abstenció, manifestada 
pel regidor del PP (1)

B.14- Moció els governs locals de Catalunya en suport a Proactiva Open Arms

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 
persones de ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la 
persecució i cercant refugi a Europa, amb el suport econòmic i polític del món 
local català en general i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en 
particular, en el marc de la campanya #mónlocalrefugi.
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Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de 
l’assetjament per part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi 
de rescatar refugiats. Prova d’això és que de les nou organitzacions que 
treballaven al Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres a causa de 
la persecució de les autoritats líbies i italianes des del 2017.

El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el 
vaixell de l’ONG badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats 
italianes sota les inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina 
i d’associació criminal, delictes que comporten fins a set anys de presó.

Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones 
estan absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i 
fiable com Activa Open Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la 
protecció de la vida humana és prioritat absoluta. 

Vist l’escrit presentat pel grup municipal de CIU (NRE: 2761/2018), en data 23 
de març de 2018, en què manifesten que es subscriuen a les 4 mocions 
dictaminades per la Comissió Informativa i vist  l’informe favorable d’aquesta 
Comissió, els grups municipals d’ERC, del PSC, de CIU i d’ICV-EUIA proposen al 
Ple l’adopció dels acords següents:

 Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la 
magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i 
protecció internacional.

 Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir l’aixecament de 
la immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els 
treballadors i treballadores de Proactiva Open Arms.

 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i als 
governs de Líbia i d’Itàlia.    

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- Passem al punt 14, B14. Seria moció dels governs locals de Catalunya en 
suport a la ONG Proactiva Open Arms.

Senyor Albert Bassa, regidor de Solidaritat.

Sr. Bassa.- En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat 54.000 
persones, més o menys, de ser ofegades en la Mediterrània, fugint de la guerra i la 
persecució, i cercant refugi a Europa amb el suport econòmic i polític des del món local 
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i des del Fons Catalpa de Cooperació per al desenvolupament en particular, en el marc 
de la campanya, per si ho voleu apuntar, “#mónlocalrefugi”.

Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de 
l’assetjament per part de les autoritats líbies i italianes, per tal que l’entitat deixi de 
rescatar refugiats. Prova d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al 
Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres, a causa de la persecució de les 
autoritats líbies i italianes des del 2017. 

El darrer episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva al vaixell de 
l’ONG badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes, sota les 
inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal, 
delictes que comporten fins a set anys de presó.

Salvar vides en cap cas pot ser un delicte, i les acusacions de tràfic de persones està 
absolutament fora de lloc, en una organització humanitària, coneguda i fiable, com 
Proactiva Open Arms. Sempre recordem que el dret del mar estipula que la protecció 
de la vida humana és prioritat absoluta. Per tant, els grups municipals d’Esquerra 
Republicana, Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Iniciativa per 
Catalunya Verds i Esquerra Unida, proposen al ple l’adopció dels acords següents: 
mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms, per la magnifica 
tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional; 
rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms, i exigir l’aixecament de la 
immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els treballadors i 
treballadores de Proactiva Open Arms; fer arribar aquest acord al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat 
espanyol i als governs de Líbia i d’Itàlia.

Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Bassa. Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor 
Alcalà? Senyor Martín? Senyor Ros? 

Sr. Gil.- Jo només diria que, a part de tot, avui mateix la pròpia organització està 
parlant que el vaixell se’l quedaran allà, i que probablement el judici pugui trigar de 8 
a 10 anys, estan parlant. O sigui que, per tant, el vaixell aquest deixarà de fer 
aquestes funcions de salvar vides. Que no hi podem estar d’acord de cap manera, i si 
no, suposo que haurem de fer alguna moció més per trobar qui substitueixi aquest 
vaixell, tan i tan necessari.

Sr. Alcalde.- Volia afegir que sentia ahir una entrevista amb el promotor d’aquesta 
ONG, que han passat per la Mediterrània entre 10 i 13 vaixells que rescataven, a un 
sol vaixell. Per tant, la situació és... Ell va comentar un... (Veu de fons.) Els queda un 
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d’ells, ells encara tenen un que està operatiu, però amb la situació actual veurem 
quant de temps... I clar, no és el mateix actuant 13 vaixells que actuant un de sol. Per 
tant, la situació humanitària està en una situació molt, molt crítica.

Passaríem a votació.

(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per unanimitat

B.15- Moció Consell de la gent gran de Catalunya

Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la Comissió informativa 
general de 22 de març de 2018, amb el contingut següent: 

Consideracions en matèria de pensions

1r - El Sistema Públic de repartiment de la Seguretat Social és un dels eixos 
vertebradors de l'Estat del Benestar, element determinant de cohesió social, de 
solidaritat intergeneracional, inter-territorial, intersectorial i un potent mitjà de 
redistribució de la renda. A més de la seva funció en l'enfortiment de la 
cohesió social, el Sistema de Seguretat Social té un paper de primer ordre com 
a estabilitzador macroeconòmic, i serveix com a garantia i sustentació de la 
demanda interna de béns i serveis, provocant la generació d'ocupació.

2n - Amb l'aprovació dels Pactes de Toledo amb el suport de totes les forces 
polítiques i socials, en 1995.04.06, es va establir el full de ruta per assegurar 
l'estabilitat financera i les prestacions futures de la Seguretat Social. Era 
necessari crear un òrgan que permetés donar estabilitat institucional i social al 
nostre Sistema Públic de Pensions, hi participen totes les forces polítiques i els 
agents socials, per evitar que qualsevol govern de torn pogués prendre 
mesures unilaterals.

3r - Per primera vegada es va preveure, mitjançant la Llei 24/1997, de 15 de 
juliol, de consolidació i racionalització del Sistema de Seguretat Social, en 
l’article 11, la revaloració automàtica del conjunt de les pensions amb l'IPC, i 
l'any 2001 es va crear el Fons de Reserva de la Seguretat Social, regulat per la 
Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de Reserva de la 
Seguretat Social; segons l'informe preceptiu anual de la Seguretat Social al 
Congrés dels Diputats al desembre de 2011, en plena crisi econòmica, 
disposava de 66.814'993 milions d’€.

4t - La taxa de reemplaçament del nostre Sistema Públic de Pensions ronda el 
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80%, una de les més altes de l'OCDE; les baixes pensions no són conseqüència 
de l'estructura del sistema, són provocades pels baixos salaris amb baixes 
cotitzacions i les carreres laborals discontínues; a data d’1 de febrer de 2017, 
la mitjana de les pensions de jubilació dels homes era de 1.226'17 € al mes, i 
la de les dones era de 773'13 €, amb un diferencial de menys del 36'95 %. 
Com en altres aspectes de la vida social i pública, una vegada més les dones 
estan pagant les conseqüències de la discriminació històrica que pateixen. El 
conjunt de les pensions mínimes, incloses les del SOVI, fins i tot amb 
l'increment experimentat superior a l'IPC durant els anys 2004-2011, té unes 
quanties inferiors al límit de pobresa de la nostra comunitat. Continua sense 
resoldre’s el problema de les pensions de viduïtat. L'aplicació de la "Disposició 
addicional trenta. Pensió de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més 
anys que no
percebin una altra pensió pública, de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social", 
hauria representat una millora per a una gran majoria de persones perceptores 
de la pensió de viduïtat, però des de l'any 2012, mitjançant els Pressupostos 
Generals de l'Estat, aquesta mesura continua tenint paralitzada la seva 
aplicació.

5è - La crisi econòmica i les mesures que s'han adoptat per superar-la, entre 
d'altres: les retallades en tots els sistemes de protecció social (sanitat, 
ensenyament, dependència, serveis socials), les dues reformes laborals 
imposades, el no-increment del Salari Mínim Interprofessional amb l'IPC, les 
polítiques actives d'ocupació finançades des de la Seguretat Social, han 
provocat una caiguda accelerada de l'ocupació, una baixada generalitzada dels 
salaris, amb una disminució dels ingressos a la Seguretat Social sense 
precedents. Les hores setmanals treballades en el segon trimestre de 2008 
(722.012.500), respecte a les treballades en el primer trimestre de 2017 
(609.969.800), van significar en negatiu 112.042.700 hores setmanals menys. 
Això representa menús de 2.801.067 treballadors a jornada completa; la 
caiguda d'hores treballades està provocant la precarietat laboral, que, sumada 
a la baixada generalitzada dels salaris, està generant treballadors pobres. I 
hem de tenir present que hi ha 1.394.700 llars amb tots els seus actius en 
atur.

6è - No s'ha complert la normativa inicial que regula el Fons de Reserva, en 
retirar entre els anys 2012 i 2016 quantitats anuals superiors al 3 %; en total, 
s'han retirat 67.151 milions d'€, i s'hi han de sumar les quantitats retirades 
entre els anys 2012 i 2015 dels excedents de les mútues d'accidents de treball,
8.129 M €. Així, en cinc anys, s'han consumit 75.280 milions d’€. Actualment, 
segons l'últim informe al Congrés dels Diputats, el Fons de Reserva el 31 de 
desembre de 2016 era de 15.020’039 milions d’€, i aquestes existències en 
gran mesura són degudes als rendiments que han generat les inversions del 
Fons, més de 26.000 milions d’€ fins a aquesta data, quantitat que no arriba 
per a pagar dues mensualitats. ¿Com és possible que, de forma unilateral, 
sense haver tingut cap reunió amb el Pacte de Toledo i els agents socials, 
s'hagi buidat el Fons de Reserva?
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7è - Com és possible que es reformi de manera unilateral el Sistema Públic de 
Pensions mitjançant la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor 
de Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la 
Seguretat Social, sense previ acord del Pacte de Toledo i els agents socials, 
amb l'informe desfavorable del Consell Econòmic i Social d'Espanya i les 
mocions en contra aprovades en algunes corporacions locals de Catalunya, 
entre elles l'Ajuntament de Barcelona?
El Sistema Públic de Pensions no ens l’han regalat, és fruit del treball de tota la 
societat, de la lluita dels i les treballadors/es i les seves organitzacions 
sindicals i és un dels millors d'Europa.

Senyores i senyors diputats i responsables dels agents socials, com en altres 
ocasions, el Consell de la Gent Gran de Catalunya exposem que la nostra 
fonamental preocupació és la societat que deixarem als nostres fills/es i 
néts/es, que és fonamental per a ells, i per això no podem permetre que es 
debiliti el nostre principal sistema de protecció social, el Sistema de Seguretat 
Social.

Per tot l'anteriorment exposat, sol·licitem al conjunt de formacions polítiques i 
els agents socials que, en les deliberacions del Pacte de Toledo i en el posterior 
desenvolupament normatiu, es tinguin en compte les nostres reivindicacions.

Vist l’escrit presentat pel grup municipal de CIU (NRE: 2761/2018), en data 23 
de
març de 2018, en què manifesten que es subscriuen a les 4 mocions 
dictaminades
per la Comissió Informativa i vist l’informe favorable d’aquesta Comissió, els 
grups
municipals d’ERC, del PSC, de CIU i d’ICV-EUIA proposen al Ple l’adopció dels 
acords següents:

1r - Instar al Govern de l'Estat que s'efectuïn les reunions urgents que siguin 
necessàries del Pacte de Toledo i els agents socials, per estudiar els 
mecanismes a aplicar perquè de forma permanent es garanteixi la suficiència 
financera del Sistema de Seguretat Social.

2n - Que s'estudiïn els mecanismes necessaris per superar l'efecte negatiu en 
els actuals i futurs pensionistes que té i tindrà l'aplicació de la Llei 23/2013, de
23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de 
Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.

3r - Plena aplicació de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, 
adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, inclosa la 
"Disposició addicional trenta, referent a la pensió de viduïtat”, última reforma 
pactada amb els agents socials.
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4t - Creació d'un nou marc de relacions laborals, pactat, que superi les 
conseqüències de les dues reformes laborals imposades.

5è - Increment gradual del Salari Mínim Interprofessional perquè, en una 
legislatura, sigui equiparable al 60% del salari mitjà, segons recomana la Carta 
Social Europea.

6è - Plena aplicació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes.
7è - Que el conjunt de les pensions mínimes s'incrementi per sobre de l'IPC, 
perquè les seves quanties siguin superiors al límit de pobresa. Les quanties de 
les pensions no contributives i les del SOVI estan pròximes al límit de pobresa 
severa; així doncs, és urgent el seu increment.

8è - Recuperació del poder adquisitiu perdut pel conjunt de les pensions des 
l'any 2011.

9è - Recuperació del nivell existent el 2011 del Fons de Reserva per poder 
afrontar la pressió que el sistema de pensions tindrà amb motiu de la 
incorporació de la generació del baby boom (els nascuts entre 1958 i 1978); i 
supressió de la normativa legal imposada que ha permès retirar del Fons de 
Reserva més del 3% inicialment previst, i que qualsevol retirada superior al 
3% hagi de ser objecte d'acord en el Pacte de Toledo.

10è - Que les polítiques actives d'ocupació consistents en deduccions en les 
cotitzacions siguin finançades des de la fiscalitat general.

11è - Cap reforma del Sistema de Seguretat Social sense previ acord del Pacte 
de Toledo i els agents socials.

Deliberacions:

Sr. Alcalde.- I passaríem al punt B15, que és moció del Consell de la gent gran de 
Catalunya. El senyor Julio Caña, regidor de Gent Gran. 

Sr. Caña.- Sí. És una moció del Consell de la gent gran de Catalunya, i l’han presentat 
els grups municipals d’Esquerra, PSC, CIU i ICV-VERDS. Passarem directament... És 
degut a la problemàtica que tenim actualment amb el sistema de pensions. Passarem 
directament als acords:

Primer: instar el Govern de l’Estat a què efectuï les reunions urgents que siguin 
necessàries del Pacte de Toledo i els agents socials, per estudiar els mecanismes i 
aplicar-los perquè de forma permanent es garanteixi la suficiència financera del 
sistema de Seguretat Social;
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Segon: que s’estudiïn els mecanismes necessaris per superar l’efecte negatiu en els 
actuals i futurs pensionistes, que té i tindrà l’aplicació de la Llei 23/2013, del 23 de 
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revalorització del 
sistema de pensions de la Seguretat Social;

Tercer: plena aplicació de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, sobre actualització, adequació 
i modernització del sistema de Seguretat Social, inclosa en la disposició addicional 30, 
referent a la pensió de viudetat, última reforma pactada amb els agents socials;

Quart: creació d’un nou marc de relacions laborals pactat que superi les conseqüències 
de les dues reformes laborals imposades;

Cinquè: increment gradual del salari mínim interprofessional, perquè en una legislatura 
sigui equiparable al 60 per cent del salari mitjà, segons recomana la Carta social 
europea;

El punt sisè: plena aplicació de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes;

El punt setè: que el conjunt de les pensions mínimes s’incrementin per sobre de l’IPC, 
perquè les seves quanties siguin superiors al límit de pobresa; les quanties de les 
pensions no contributives i les del SOVI estan pròximes al límit de pobresa severa. 
Així, doncs, és urgent el seu increment;

El punt vuitè: recuperació del poder adquisitiu perdut pel conjunt de les pensions de 
l’any 2011;

El novè: recuperació del nivell existent al 2011 del Fons de Reserva, per poder afrontar 
la pressió que el sistema de pensions tindrà, amb motiu de la incorporació de la 
generació del baby boom, els nascuts entre el 1958 i el 1978, i repressió de la 
normativa legal imposada, que ha permès retirar el fons de la reserva, més del 3 per 
cent inicialment previst, i que qualsevol retirada superior al 3 per cent hagi de ser 
objecte d’acord en el Pacte de Toledo;

El desè: que les polítiques actives d’ocupació, consistents en deduccions en les 
cotitzacions, siguin finançades des de la fiscalitat general;

I l’onzè: cap reforma del sistema de Seguretat Social sense previ acord del Pacte de 
Toledo i els agents socials.

Sr. Alcalde.- Doncs, gràcies, Julio. Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor 
Alcalà? Senyor Martín? Senyor Ros? Doncs, passem a votació.
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(Els regidors emeten el vot.)

Votacions:
Aprovat per 15 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC (4), 
del PSC (5), d’ICV-EUIA (2) i de la regidora no adscrita (1) i 1 abstenció, manifestada 
pel regidor del PP (1)

C)Control de la gestió municipal

C.1- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la Modificació de crèdits 
2018-02 en la modalitat de transferències de crèdit i generacions de crèdit.

Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C, de control de la gestió municipal. El punt C1 és 
dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de la modificació de crèdits 2018-02, en la 
modalitat de transferències de crèdit i de generacions de crèdit. 

És una modificació de crèdit aprovada el dia 6 de març, en la que hi ha uns traspassos 
de partides d’activitats culturals, de fons de contingència, de programa de la 
dependència, de convenis d’empreses, cap a Premi Romà Planas, conveni medi 
ambient amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, el programa d’arrendament 
d’habitatges, plans d’ocupació, material ordinari no inventariable per a altres treballs 
realitzats per altres empreses, i per a neteja de dependències públiques. 

Així mateix, hi ha una modificació –aquesta era per transferència de crèdits– i una 
altra per generació de crèdits. Recursos provinents d’altres subvencions de la 
Generalitat i de subvencions de la Diputació per promoció econòmica, els de la 
Diputació van a plans d’ocupació, i els de la Generalitat i altres subvencions a 
gratificacions.

Alguna qüestió? 

C-2- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es 
modifica els membres de la Junta de govern local

Sr. Alcalde.- El punt C2 seria la dació de compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant 
la qual es modifica els membres de la junta de govern local. 

El fet de la sortida del Govern del regidor Jordi Fortí, doncs, ha provocat una 
modificació. Formava part de la junta de govern local, i en aquests moments, la junta 
de govern queda formada també... Juntament amb això hi ha el canvi d’Alcaldia, i la 
junta de govern queda formada per l’alcalde, jo mateix, i com a vocals el senyor Albert 
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Gil Gutiérrez, el senyor Francisco García Lorenzana, la senyora Roser Moreno Sánchez, 
el senyor Julio Caña Fernández i el senyor Xavier del Villar Berenguel. 

Alguna qüestió?

C.3- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es nomena 
dels tinents d’alcalde

Sr. Alcalde.- El punt C3 és la dació de compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant la 
qual es nomena els tinents d’alcalde.

Fruit dels mateixos canvis que hem comentat abans, canvi d’Alcaldia i el fet que el 
senyor Fortí deixi el Govern, doncs, en aquests moments el primer tinent d’alcalde és 
el senyor Albert Gil Gutiérrez, el segon tinent d’alcalde és el senyor Francisco García 
Lorenzana, el tercer tinent d’alcalde la senyora Roser Moreno Sánchez, el quart tinent 
d’alcalde el senyor Julio Caña Fernández, i el cinquè tinent d’alcalde el senyor Xavier 
del Villar Berenguel. 

Alguna qüestió?

C.4- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es modifica 
les delegacions d’atribucions als regidors i la distribució funcional de 
l’Ajuntament´

Sr. Alcalde.-El punt C4 és la dació de compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant la 
qual es modifiquen les delegacions d’atribucions als regidors i la distribució funcional 
de l’ajuntament.

En aquest sentit, el senyor Albert Gil assumeix les atribucions de la regidoria d’Obres i 
Serveis, la regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, i la que ja tenia, de Relacions 
amb la Ciutadania. La resta de regidories es mantenen igual.

Alguna qüestió més?

C.5- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es cessa 
un regidor i es revoca les competències que se li van delegar

Sr. Alcalde.- Passem al punt C5, que és la dació de compte de la Resolució d’Alcaldia 
mitjançant la qual es cessa el regidor es revoquen les competències que se li van 
delegar. És la resolució on es cessa el senyor Jordi Fortí. En tot cas, com que és un 
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tema que la decisió la va prendre quan era alcalde el senyor Albert Gil, doncs, si vol, li 
deixo...

Sr. Gil.- Gràcies, senyor alcalde. Bé, és el que ja hem parlat abans. El darrer dia meu 
a l’Alcaldia, i com a darrera resolució d’Alcaldia, vaig signar jo la destitució del regidor, 
les delegacions que tenia ell. Per tant, quedava com a regidor sense cap delegació, i en 
aquell moment seguia formant part del Grup d’Esquerra Republicana, cosa que ell, com 
ja els he explicat, el dia 14 va entrar una instància dient que renunciava a ser-ne..., a 
formar-ne part, després d’haver perdut la meva confiança i que jo l’hagués destituït.

Sr. Alcalde.- Una qüestió. Abans m’he deixat, en el punt C4, que la delegació 
d’Alcaldia a Santa Agnès també està en el Decret de resolució, m’ho recordaven ara. 
L’assumirà també el senyor Albert Gil Gutiérrez.

Alguna qüestió sobre el punt C5? Senyor Ros.

Sr. Ros.- Bé, s’ha tocat una mica el tema quan segurament no tocava, s’ha endarrerit 
una miqueta el ple, però jo crec que és necessari i transparent fer una sèrie 
d’aclariments. Perquè no s’ha explicat res.

D’entrada, el cessament es produeix el dia 3, entenem que abans del ple d’investidura. 
Però el document que ens han fet arribar té data del dia 7 de març, i el firma el nou 
alcalde, el senyor Carles Fernández. És aquest document que està en l’ordre del dia del 
ple. Per tant, segons aquest document amb signatura electrònica, qui ha fet el 
cessament ha estat l’actual alcalde. Si això no és així perquè ens ho acaben d’explicar 
al revés, jo crec que això necessita un aclariment, això és bàsic. 

Aquesta resolució diu textualment, llegeixo: “Aquesta alcaldia ja no considera idoni que 
el senyor Fortí continuï formant part del govern municipal.” Bé, aquí no hi ha cap 
justificació, no hi ha cap mena d’explicació, cap ni una. I el senyor Gil, quan ens ha 
explicat alguna cosa, ha explicat un eufemisme que ja va fer servir quan ens va cessar 
als membres de Convergència i Unió del govern, que és la manca de confiança. 
Evidentment, aquesta no és una explicació ni raonable ni lògica ni suficient. 

Com que coneixem com ens van cessar a nosaltres, i com que coneixem tot el que va 
passar aquell any de govern, doncs, sabem que el moment de cessament no va ser per 
una manca de confiança sinó que va ser per altres raons. En aquests moments ens 
agradaria que el poble de la Roca tingués la informació justa i necessària del que va 
passar. No demano res més tampoc, no vull fer sang ni estic parlant de la persona que 
no hi és, com ha intervingut abans el companys d’Iniciativa per Catalunya Verds, 
perquè quan hem hagut de dir alguna cosa li hem dit a la cara, quan aquesta persona 
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estava aquí. En aquest moment no hi és i estem demanant als dos, l’alcalde i 
l’exalcalde, que clarifiquin aquesta situació, perquè és certament confosa.

Sr. Alcalde.- Si em permet, jo li aclariré un primer punt. Jo, el que signo en aquest 
document, aquesta signatura d’aquí baix –aquesta d’aquí baix– fa referència a la 
documentació del ple. Per tant, aquesta fa referència a la documentació... (Veu de 
fons.) Eh? (Veu de fons.) La data? Aquesta és la data d’aquest document. (Veu de 
fons.) El ple no es convoca el 7 de març. (Veu de fons.) La data del document, si pot 
aclarir-ho... O sigui, la data de la resolució, la resolució sempre s’acaba aprovant amb 
una última signatura del secretari. 

El senyor Albert Gil, tal com ha comentat, el divendres 2 de març ell va signar la 
resolució, i el secretari, abans del ple... No és així?

Sr. Secretari.- No, no, aviam, per aclarir una mica. Si vostès se n’adonen, totes les 
dacions de compte són de dates 7 i 8 de març, però les resolucions són de 5 de març, 
3 de març. Llavors, el que surt a sota és la preparació de la dació de compte, quan ja 
se sabia que s’havia de donar compte al ple. Ho dic perquè jo vaig ho vaig signar, no el 
dia 7 de març, ho vaig signar el dia 3 de març, perquè si no, no surt la data de la 
resolució. Faig aquest esment perquè no..., perquè la meva signatura al final no estigui 
ballant. És la data en què surt la resolució.

Sr. Alcalde.- O sigui, vostè va signar el 3 de març, abans del ple de canvi d’alcalde...

Sr. Secretari.- Perquè si no, s’hauria d’haver demanat el canvi d’alcalde. 

Sr. Alcalde.- Sí senyor. Això m’ho va manifestar a mi abans de començar el ple. Em 
va manifestar... Per això deia que el senyor secretari va signar el dissabte al matí, el 
divendres el senyor Gil va signar aquesta resolució, i dissabte al matí el secretari la va 
ratificar. I el que succeeix és que en el moment en què hi ha una cosa de la que s’ha 
de donar compte, ja es fa el dia 7, les dacions de compte, de temes que saben que 
aniran..., que s’han de donar compte a ple. Per dir-ho així, ja es classifiquen així. Per 
tant, no és ser cap visionari, perquè el 7 del 3 ja estava cessat el senyor Fortí. Per 
tant, no és un tema de visionaris sinó que senzillament és un tema de procediment 
administratiu exclusivament. Per tant, jo volia aclarir aquest aspecte. Senyor Gil, si 
vostè...?

Sr. Gil.- Com ja hem expressat també públicament, el senyor Fortí va arribar a 
prendre decisions per a les que no estava autoritzat, ni a prendre com a regidor, i per 
tant, intentar arribar a acords o fer coses que no estava autoritzat a fer, i quan jo en 
vaig ser coneixedor, simplement, a partir d’aquell moment, no creia que pogués refiar-
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me’n que això no es tornés a repetir, o no tornés a fer-ho o ens trobéssim en una 
situació similar més endavant.

La realitat és que jo sóc l’alcalde fins aquell moment, i em toca a mi prendre aquesta 
decisió, perquè no puc garantir si això ha passat, o jo m’he assabentat els darrers dies 
d’aquestes situacions, jo no puc garantir que després això no es torni a reproduir, i ja 
no sent jo l’alcalde sinó sent el primer tinent d’alcalde i havent de donar explicacions a 
l’alcalde. Per tant, sentint-ho molt en aquell moment, em toca prendre la decisió de 
comunicar-li al senyor Fortí que no seguirà sent regidor, o que en aquell moment ja 
deixa de tenir les carteres que fins aquell moment duia. 

Sr. Alcalde.- Alguna qüestió més?

Sr. Ros.- Dues consideracions. M’agafo primer a aquesta darrera. Com a mínim, em 
sembla una explicació una miqueta –una miqueta– més raonable que tot el que havíem 
sentit fins ara. No és que hagi dit gaire coses, però en tot cas, vostè sap que el primer 
any d’alcaldia, i sent nosaltres al govern i havent-lo investit a vostè alcalde, això ja 
passava. I això ja passava trepitjant les altres regidories i impedint l’acció de govern 
del nostre grup municipal durant aquell primer any, que per això nosaltres vam fer allò 
que vostè ha anomenat “tirar el barret al foc”. Nosaltres no podíem seguir en aquella 
situació perquè era impossible prendre decisions en les nostres pròpies regidories, i 
vostè ho sabia. 

La pregunta és: per què no ho va fer abans, això? Va preferir fer-nos fora a nosaltres? 
Amb aquest regidor són sis regidors que han plegat del seu primer govern, sis regidors 
sobiranistes que no han continuat en el govern del nostre municipi, i jo crec que això 
és un problema. 

L’altra consideració és: si la resolució és del dia 3, abans del ple d’investidura, i s’ha de 
donar compte en el proper ple, el proper ple no era el ple d’investidura? Entenc que 
estava convocat. 

Sr. Alcalde.- I era un ple extraordinari, i en els plens extraordinaris sap vostè que no 
es poden incorporar coses d’última hora. Per tant, és un motiu purament de 
procediment. I això...

Sr. Ros.- De procediment, correcte. Em quedava aquest dubte, perquè quan vam 
rebre la resolució el dilluns, dia 5...

Sr. Alcalde.- És a dir, quan es va convocar el ple, que el ple es va convocar el dia 28, 
el dia 28 el senyor Fortí no estava cessat. Per tant, en el ple, en la convocatòria del 
ple...
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Sr. Ros.- Sí, sí, era un ple extraordinari.

Sr. Alcalde.- Formava part del govern, no estava cessat, i per tant, quan es produeix 
el cessament, el ple està convocat, i en un ple extraordinari, com vostè sap, no es 
poden introduir aspectes d’urgència. Per tant, aquest és el motiu.

Sr. Ros.- Aclarit. Perfecte.

Sr. Alcalde.- Alguna qüestió més? 

C.6- Resolucions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.-Passem al punt C6, que és les resolucions d’Alcaldia. La relació va de la 
2018/50 fins a la 2018/275. La primera és de 22 de gener de 2018, i la darrera és de 
23 de març de 2018. 

Alguna qüestió? Senyora Mari Carmen? Senyor Alcalà? Senyor Martín? 

Sr. Martín.- Sí, a ver. De forma muy breve. Yo hoy he tenido un problema a la hora 
de preparar el pleno. Había visto las resoluciones la semana pasada, y quería pegarle 
un repaso hoy, y esta tarde yo, supongo que, por incapacidad mía, no he sido capaz de 
abrir en el “docs la Roca”, no he sido capaz de abrir las resoluciones. Lo único que 
tengo es la referencia que había hecho como chuleta para volverlas a repasar.

Como no voy a hacer una relación de todas las que quería mirar, ya las miraré, sí que 
me gustaría hacer una pequeña reflexión. Me he dado cuenta de que hay varias, la 92, 
la 144, que hacen referencia a temas –y más, ¿eh? – urbanísticos: de Vilalba, de Can 
Massaguer, de la U19. Y yo creo que si hay varias, lo que deberíamos de haber hecho 
es una comisión de Territorio donde habláramos de todos estos temas, y que al menos 
se nos diera información a los grupos de la oposición, como bien dicen luego los 
compañeros de Convergencia, que uno de los deberes que tiene la oposición, aunque 
seamos de cotó, como dijo el compañero Rafael Ros, es tener esa información en 
nuestra mano. Simplemente es a nivel… Ya las leeré, y creo que deberíamos de 
convocar una comisión de Territorio para que habláramos de ellas.

Luego, también me ha sorprendido ver que hay dos resoluciones, la 189 y la 190, que 
tampoco he podido leer, que hacen referencia a temas de Benestar Social, sobre el 
tema de sustituciones de trabajadoras, el tema de bajas… A ver, todos sabemos que el 
tema de Benestar Social es un tema muy sensible y, por lo tanto, creo que también 
esa sensibilidad debería de llevarnos a que se nos hubiera trasladado el tema de que a 
lo mejor –yo no digo que sea así, eh?, insisto en que no he leído las resoluciones de 
Alcaldía– estamos dentro de Benestar Social en una situación de a precario. 
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Simplemente las leeré, y si es necesario ya haremos preguntas por escrito para que 
nos sean contestadas. 

Y luego hay un tema que me ha llamado…, son dos temas que me han llamado la 
atención, que yo no los entiendo, supongo que me los podéis explicar, que me ha 
hecho mucha gracia. Hay un par de resoluciones donde simplemente pone… Por 
ejemplo, la 116/2018, donde al lado pone como referencia la 74/2018. Insisto en que 
no he podido leer de qué van, eh?

Y luego, nos hubiera gustado también que se nos hubiera podido explicar el tema de la 
275/2018, que luego al lado pone otra referencia, 942/2018, donde se habla de… –
espérate, a ver si soy capaz de leerlo con mi mala vista– hay una memoria de 
valoración de las actuaciones, conservación y mantenimiento de la red de alcantarillas 
de la calle Doctor Fleming, de La Torreta. También es un tema que deberíamos de 
haber podido llevar a una comisión de Territorio. 

Insisto en lo que he dicho desde el principio: no he sido capaz de abrir el “docs la 
Roca”, la parte de resoluciones. Yo creo que todo esto, en lugar de contestarnos en 
plenario, lo que deberíamos de hacer es convocar, pasadas estas vacaciones de 
primavera, poder hacer una comisión de Territorio y poder hablar de todas ellas.

Y sobre el tema de Benestar Social, yo creo que también deberíamos de hacer una 
sentada y poder hablar del tema de Benestar Social. Simplemente es eso.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Alguna qüestió més?

Sr. Ros.- Sí, jo una miqueta en la mateixa línia que el company Dani, d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, amb qui sempre coincidim. La Comissió de Territori és absolutament 
necessària. He detectat també aquestes resolucions que ha comentat ell. Jo m’imagino 
per on van, amb la qual cosa tampoc no m’han cridat massa més l’atenció. Amb la 
dificultat que hi ha al “documents la Roca”, perquè realment és una pàgina no fàcil de 
manipular, jo he trobat dues resolucions que m’han cridat l’atenció, que no tinc el 
número en aquest moment aquí, que són la contractació de redacció de projectes, tant 
a l’edifici El Molí de Santa Agnès, com a la rectoria Villar de Santa Agnès. Són edificis 
públics, són patrimoni del poble, i a més, estan catalogats tots dos. 

Potser ja fa més d’un mes es va fer una comissió de Patrimoni, que no de Territori, de 
Patrimoni, que la va presidir vostè, senyor Carles Fernández, el senyor Gil no hi era 
aquell dia, i jo allà ja vaig reclamar que se’ns facilités la contractació que s’havia fet 
d’aquell projecte, un projecte on recordo que no es complia la normativa d’eficiència 
energètica, tot i que a la Comissió de Patrimoni vam informar favorablement, amb el 
vostre vot favorable també, la reforma que es volia fer. 
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I ens preocupa perquè aquests edificis són singulars, són importants, són patrimoni del 
poble, com he dit, i desconeixem totalment si hi ha un pla d’usos, si s’ha aprovat, si 
s’ha fet un procés de participació ciutadana per decidir a què s’han de destinar aquests 
edificis, quins són els criteris d’intervenció. És a dir, si s’ha fet tot un treball previ per 
saber què s’ha de fer amb aquests edificis, i evidentment, com que no ho coneixem, és 
perquè no se’ns ha donat veu de cap tipus, ni informació de cap tipus, i crec que és 
urgent la convocatòria d’aquesta comissió de Territori, que fa molt i molt de temps que 
no es convoca. 

No tinc els números de les resolucions, em sap greu, però em preocupen aquestes 
dues. Recordo que en aquella comissió de Patrimoni ens van dir que ens passarien 
aquesta informació contractual. Entenc que aquestes contractacions també deuen ser 
directes, no hi ha hagut concurs públic, i per tant, que hi ha uns tècnics designats, el 
mateix, per fer aquests dos projectes, però no sabem quines instruccions han de tenir, 
ni si hi ha alguna directiva col·lectiva, perquè no hem tingut informació de res.

I de pas, m’afegeixo al que ha demanat el company Dani, aquests instruments de 
planejament que estan en situació de nul·litat judicial –Vilalba, etcètera, uns quants– 
en la Comissió de Patrimoni podríem tenir la màxima informació i el màxim aclariment 
sobre aquests temes.

Sr. Alcalde.- Es refereix a la Comissió de Territori... Val. En tot cas, recullo la 
proposta que fan els dos grups, de convocar la Comissió de Territori. Jo crec que aviat 
hi haurà temes també sobre la taula per poder presentar, per a la solució d’alguns 
temes que han estat durant més de vuit anys guardats en un calaix, i que sembla que 
hi ha un parell d’aquests importants que estan en una fase, diguem-ne, ja de solució.

Per tant, possiblement la convocarem abans de tenir-lo tancat, perquè ja hi ha hagut 
temes aquí, amb els temes que han comentat, doncs, això, però jo crec que aviat 
també podrem presentar, fruit d’un treball d’aquest últim any i escaig, del govern, de 
solucions a alguns dels temes urbanístics importants que tenia aturats el nostre 
municipi.

Home, els contractes que s’han fet, entenc que s’han fet, diu “contractes directes 
sense concurs”, s’han fet amb el que es pot fer amb les bases d’execució del 
pressupost, per tant, aquest comentari, bé, no sé si anava més enllà o no, però...

Sobre aquests dos edificis, jo crec que aviat també tindrem un altre element 
important, que ja vam comentar, sobre acabar una feina que s’ha fet en aquesta 
planta de l’OAC, d’adaptar una OAC que sigui, que permeti que el ciutadà, quan arriba 
a l’ajuntament, pugui ser atès d’una forma més correcta. Això és un primer pas. La 
reforma de Can Torrents ens ha de permetre també fer això, i aviat tindrem un 
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projecte per poder presentar a la Comissió de Patrimoni sobre aquest edifici també, 
cosa que no es va fer en altres moments. 

I en tot cas, tindrem les dues reunions, una per revisar, podem allà revisar algunes 
d’aquestes resolucions que han esmentat vostès, tant les del Molí com aquestes altres 
que comentava el senyor Martín, i tindrem una comissió de Patrimoni perquè hi ha 
alguns aspectes... Evidentment, qualsevol projecte en el Molí, o en la rectoria vella, 
necessitarà de la Comissió de Patrimoni, per tant, jo el que faig és agafar aquest..., no 
aquest repte sinó aquesta demanda, i intentarem convocar de forma ràpida aquestes 
dues comissions.

No sé si algú..., el regidor d’Urbanisme vol comentar alguna cosa més, o el regidor 
de... Senyor Gil?

Sr. Gil.- La darrera, que és el Molí de Santa Agnès, que han comentat, s’ha fet un 
estudi perquè la façana s’està desplaçant. Ja va passar en el seu moment amb 
l’enfonsament d’una part de la pròpia casa, perquè una biga va deixar d’estar 
enganxada, diguem-ne, a la pròpia façana, i ara ens passa pel cantó, diguem-ne, 
davanter. Per tant, s’està fent un estudi de com podem fer una actuació ràpida, de 
poder donar suport a les bigues amb la façana en moviment, perquè se’ns està 
desplaçant la façana. Això serà una actuació, diguem-ne, ràpida, perquè no hi hagi la 
conseqüència que es pugui ensorrar una part de la casa, però aquí s’haurà de 
contractar realment un estudi integral de tot l’edifici, degut a aquest problema 
estructural. 

Això els tècnics són els qui ho porten, evidentment, perquè nosaltres no som tècnics i, 
per tant, no hem de fer aquesta feina. Això és l’explicació més o menys que li puc 
donar, i en principi està també previst intentar fer l’actuació, no sé si era entre aquesta 
setmana o la setmana següent, per evitar, doncs, aquest possible..., que les bigues 
deixin de tocar una de les parets i, per tant, com a conseqüència es pogués enfonsar la 
casa.

Sr. Alcalde.- Alguna qüestió més de resolucions? 

C-7 Informacions d’Alcaldia

Sr. Alcalde.- Bé, doncs, passem al punt d’informacions d’Alcaldia. En tot cas, 
comentar que avui ha finalitzat un campionat internacional femení d’Handbol, que ha 
tingut lloc aquí, en el nostre municipi, amb participants de, a part de la Roca, de 
Catalunya, de Dinamarca i de Romania. Mentre estaven en el ple estaven jugant les 
finals. Ha guanyar la Roca? Molt bé, doncs gràcies per la informació. M’imaginava 
que..., però molt bé. Era de cadets i de juvenils.
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Després, també vam tenir el cap de setmana passat la mitja marató de Montornès, 
Montmeló, Vilanova i la Roca, amb un èxit de participació i amb una participació de 
voluntaris del nostre municipi important, per facilitar aquest esdeveniment. 

I d’activitats properes, en principi el 13, 14 i 15 d’abril hi haurà un sector del 
Campionat d’Espanya d’Handbol juvenil masculí... (Veu de fons.) El dia 13 també 
celebrarem el 15 aniversari de la biblioteca de la Roca. Durant tot el més anirà havent-
hi activitats. (Veu de fons.) Sí, sí, el 14 i 15, tenim una coincidència aquí de dies, 
tindrem aquest sector i tindrem el Campionat de Catalunya de Twirling, on el Twirling 
la Torreta sempre té uns resultats molt importants. 

El dia 23 d’abril hi haurà la celebració de Sant Jordi, amb participació d’entitats, 
d’escoles i amb una vida important al carrer, i després tindrem la Festa Major també 
de La Torreta el primer cap de setmana de maig. (Veu de fons.) I l’aplec de Santa 
Agnès. Per tant, tenim un calendari d’activitats, com sempre, allò... (Veu de fons.) la 
Torreta és la festa de la Creu, perdó, sí, sí. Per tant, tenim un... (Veu de fons.) Ah, un 
tema important: si algú de vostè vol apuntar-s’hi, el dia 7 d’abril hi ha una visita 
guiada a les vinyes de la Roca. Per tant, encara hi ha... (Veu de fons.) A la biblioteca, 
des de la biblioteca. I encara hi ha possibilitat d’inscriure’s. 

Per tant, la vida social, esportiva i cultural del municipi segueix rica, com ha sigut 
sempre, i per tant, això és una cosa que ens ha de fer sentir orgullosos. 

C-8 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- I passaríem al punt C8, de precs i preguntes. Alguna qüestió? Primer, 
precs i preguntes de regidors, i després precs i preguntes del públic. De seguida 
passarem...

Senyor Alcalà? Senyor Martín? Senyor...? Doncs, donat que no hi ha precs i preguntes, 
donem per finalitzat el ple, quan són les 22 hores i 48 minuts. Agrair al secretari i 
l’interventor la seva assistència.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 22 
hores i 48 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari
Carles Fernández Pérez Antoni Peralta Garcerá

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 c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001 Data document: 06/04/2018

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

Metadades Classificador:Acta  -

Signatura 1 de 2

Antoni Peralta Garcerá 15/06/2018 SECRETARI

Signatura 2 de 2

Carles Fernández Pérez 15/06/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=c03ce3abde3d4c65b230a96ac174e69b001

		2018-06-20T09:00:44+0200
	Certificat gestor d'expedients




