ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ CELEBRAT EL DIA 20 DE
NOVEMBRE
NOVEMBRE DE 2008, Núm. 10/2008.
10/2008.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Sr. Manel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU
Sr. Gabriel Parra i Carrasco del Grup Municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
Sr. Jordi Font i Riu del Grup Municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC

A la Roca del Vallès, essent les vint 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, Rafael Ros i
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que
sotasigna secretària adscrita en aquest Ajuntament, Montserrat Justribó i Parra, prèvia
comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la
Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de la interventora municipal,
Júlia Mayans i Fuster, a la realització de la Sessió Ordinària Plenària, prèvia convocatòria
per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del
dia indicats a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació dels esborranys de les actes de la Sessió Plenària Ordinària
celebrada el dia 25 de setembre i de la Sessió Plenària Extraordinària celebrada el
dia 30 d’octubre de 2008.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
B.1. Ratificació de les modificacions introduïdes per l’INCASÒL a l’addenda del
conveni per a l’execució dels projectes dels jardins de Can Torrents i la Plaça de Cal
Mogent.
B.2. Aprovació definitiva del Projecte de millora de la Plaça de Can Torrents
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B.3. Aprovació compatibilitat de la treballadora Marta Nuet i Blanch per a exercir
com a docent a la UAB.
B.4. Aprovació del reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a
exercicis anteriors.
B.5. Aprovació inicial modificació de crèdit 5/08 sota la modalitat de Suplement de
Crèdit.

C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.
C.2 Resolucions d’alcaldia
C.3 Informes d’alcaldia
C.4 Mocions de Control
C.5 Precs i preguntes

A.1. Aprovació dels esborranys de les actes de la Sessió Plenària Ordinària celebrada el
dia 25 de setembre i de la Sessió Plenària Extraordinària
Extraordinària celebrada el dia 30 d’octubre
de 2008.
El primer bloc dels punts de l’ordre del dia d’assumptes de tràmit té per objecte
l’aprovació de les actes de les dues darreres sessions plenàries, l’ordinària de 25 de
setembre i l’extraordinària de 30 d’octubre.
Sr. Estapé.Estapé.- Sr. Ros, una prèvia, si us plau.
Bé, tenim diferents mocions d’urgència i només volíem informar d’aquest fet i quan
pertoqui les presentarem.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Bé. Si aquestes mocions d’urgència són de l’apartat de mocions
resolutòries caldrà votar la urgència i si són de control hi ha un apartat el C.4. de
mocions de control que, per tant, passarien automàticament a aquest apartat.
Sr. Estapé.Estapé.- Al meu entendre, al nostre entendre són mocions resolutòries. En tot cas, li
donem una còpia a la secretària per si les vol consultar.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Esperem un moment que la secretària pugui determinar en quin apartat
s’han d’incloure aquestes mocions.
Si, jo ho faria en el moment d’exposar la urgència , al final de l’apartat B. El punt B.5 és
el darrer i, per tant, a partir d’aquest seria punt B.6. Analitzarem la urgència de cada
moció i després, si el Ple ho creu oportú, les exposaríem.
Continuem doncs amb l’apartat d’assumptes de tràmit on passaríem, si no hi ha cap
cosa concreta, a votar les actes per separat, atès que en una de les dues sessions no hi
van ser tots els regidors.
Algun comentari?
El Sr. Albert Gil té un problema d’afonia per a fer avui de portaveu i s’expressarà poc.
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Algun comentari sobre les actes?
Passem a votació l’acta del 25 de setembre en la que tres regidors no van poder
assistir.
Sotmès l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de 25 de setembre a votació,
aquesta resta aprovada per 10 vots favorables i 3 abstencions dels regidors, els Srs. Julio
Caña, Jordi Font i Montserrat Ametller, per quan no van assistir a la sessió.
Passem a votació l’acta de la sessió extraordinària de 30 d’octubre.
Sotmès l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària de 30 de novembre a votació,
aquesta resta aprovada per unanimitat.
B.1. Ratificació de les modificacions introduïdes per l’Incasòl a l’addenda del conveni
per a l’execució dels projectes dels jardins de Can Torrents i la Plaça de Cal Mogent.
Sr.Alcalde.Sr.Alcalde.- El següent bloc de l’ordre del dia, que consta de 5 punts, de dictàmens,
propostes o mocions resolutòries té un primer punt que consta de la ratificació de les
modificacions introduïdes per l’INCASÒL a l’Addenda del Conveni per a l’execució dels
jardins de Can Torrents i de la Plaça de Cal Mogent. De fet, només fa referència a la
Plaça dels Jardins de Can Torrents.
Es tracta d’una petita modificació a l’Addenda que varem aprovar en el Ple del mes de
juliol. En aquesta Addenda hi ha un apartat tercer, que contenia una errada en les
xifres. Hi ha aquesta quantitat de 138.795.77 euros i 161.003.09 amb l’IVA que
estaven equivocades i, amb la que portem a rectificació avui, que seria l’altre
document. Les xifres correctes són, a l’apartat tercer, 152.256.08 i 176.617.05 amb
l’IVA inclòs.Hi va haver una errada en el moment de la redacció de l’Addenda que ja
està rectificada i signada pel director de l’INCASÒL i per mi mateix.
L’altre punt en el qual hi ha una altra variació, en aquest cas sol·licitada per l’INCASÒL,
és el punt 6è, no cal que anem a l’anterior perquè és una diferència molt simple. En
l’anterior, el que es proposava era recepcionar les obres de reparació i les de millora de
la Plaça de Can Torrents totes juntes. Finalment l’INCASÒL, ha volgut, per una qüestió
jurídica, que es recepcionés primer l’obra executada i després la de millora.
Bàsicament, perquè ho faran empreses constructores diferents, per tant, l’INCASÒL té
necessitat de rescindir contracte, de liquidar amb l’empresa CICSA que havia estat amb
qui treballava fins ara i que per una qüestió jurídica, l’obra sigui d’ells i que una
empresa nova faci les millores que s’han demanat i que s’han acordat amb aquest
conveni. Això també comporta que s’hagi modificat, i que, per part nostra, haguem
exigit les garanties de que les reparacions de la Plaça estiguessin fetes. De fet, s’han fet
aquest agost i s’alternarà la firma de l’Acta de Replanteig de les obres de millora amb
la firma de la recepció de les obres que no es toquen i que ja queden, com han quedat,
reparades.
Algun comentari Sr. Albert Gil?
Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Dues preguntes. Quina és la data prevista per a la recepció de la Plaça de
Can Torrents i de l’Ajuntament, que tampoc està recepcionada? I quina és la data
prevista, una vegada recepcionada la Plaça de Can Torrents perquè s’obri la Plaça de
Can Torrents? La de l’Ajuntament ja està oberta, per tant, no cal posar data.
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Sr. Alcalde.Alcalde.- Sí, la data prevista per iniciar aquestes obres, a partir del punt següent de
l’ordre del dia, el punt següent el B.2, ja l’avanço, tracta de la desestimació de les
al·legacions sobre el projecte de millora de la Plaça de Can Torrents i l’aprovació
definitiva de la Plaça. A partir de l’aprovació definitiva es poden iniciar aquestes obres.
En principi l’INCASÒL té adjudicades aquestes obres des del mes de juliol i té
disponibilitat total per començar-les. L’acord verbal que hi ha amb ells és que
s’iniciaran el 10 de desembre. El dia 10 es posa en marxa l’empresa, crec que es diu,
Asfalts Girona ... Aglomerats Girona; moltes gràcies Sr. Jordi Font, que estan treballant
per l’INCASÒL a Santa Agnès i que han estat adjudicataris d’aquesta mateixa obra i el
dia 10 es posaran a treballar en aquesta mateixa obra. Es posaran en marxa de tal
manera que acotaran una sèrie d’àmbits sobre els que treballaran ells i aquests àmbits
acotats, evidentment, seran àmbits exclosos d’ús perquè seran àmbits d’obra on hi
hauran unes mesures de seguretat i salut que cal respectar per la protecció de la pròpia
obra i dels ciutadans, que ningú pugui prendre mal introduint-se en un àmbit d’obra
on no estarien autoritzats, per tant, hi haurà unes mesures de seguretat i salut
adequades. La resta, quedarà recepcionada amb aquesta mateixa acta, tal i com ja he
explicat, que se signarà el dia 10, replanteig i recepció, per tant, quan estigui
recepcionada la part ja reparada, entenc que l’empresa ACICSA i el propi INCASÒL
retiraran les tanques que tenen protegint el que és un àmbit d’obra propietat d’ells.
Terminis d’entrega, en aquest moment, no els conec o no els recordo, però és una
obra que no ha de durar massa mesos, que té un termini d’execució bastant ràpid.
Algun comentari més, Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Cap comentari.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal
del PSC-PM, quin text, literalment, diu:

“Atès que l’ajuntament de la Roca del Vallès, en data 5 de maig de 2005 aprovà el
conveni per l’execució del projectes dels jardins de Can Torrents i la Plaça de Cal
Mogent.
Vist que, amb posterioritat a la signatura del l’esmentat conveni, s’han signat dues
addendes, una aprovada pel Ple municipal en data de 22 de març de 2006 i la darrera
en data d’1 de juliol de 2008.
Atès que l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 1 de juliol de 2008,
es va notificat a d’institut Català del Sòl per procedir a la formalització del document
aprovat.
Atès que d’institut Català del Sòl, mitjançat escrit registrat d’entrada amb número
8090 de data 13 d’octubre de 200’8, va presentar tres exemplars de l’addenda amb
una sèrie de modificacions en el text aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Quedant la
redacció, dels acords modificats, tal com es transcriu a continuació:
TERCER.- Per altra banda, lnstitut Català del Sòl es compromet a executar les
obres d’urbanització previstes en el Projecte de millores del Jardins de Can Torrent,
esmentades al punt expositiu novè d’aquesta addenda, l’import de les quals ascendeix
provisionalment a la quantitat de 152.256,08 € més l’IVA corresponent del 16%, és a
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dir, la quantitat total aproximada de 176.617,05 € . Aquesta quantitat quedarà
definitivament determinada en les corresponents certificacions final d’obra.
SISÈ.- L’Ajuntament de la Roca del Vallès es compromet a formalitzar l’acta de
cessió de les obres d’urbanització del Jardins de Can Torrent, esmentades al punt
expositiu setè d’aquest conveni, simultàniament, a l’acta de replanteig de les obres
corresponents al projecte de millores, quines obres seran iniciades, aproximadament,
durant el tercer trimestre de l’any 2008.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER I ÚNIC.- RATIFICAR les modificacions introduïdes per l’Institut Català del Sòl en
el text de l’addenda aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 1 de juliol de
2008.”
B.2. Aprovació definitiva del Projecte de millora de la Plaça de Can Torrents
Sr. Alcalde.Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva del
projecte de millora de la Plaça de Can Torrents.
Llegiré, textualment, l’apartat d’antecedents.:

“El Ple de la sessió extraordinària de data 01/07/08 va aprovar inicialment el projecte
d’obra municipal ordinària titulat “Projecte de millora de la Plaça de Can Torrents” que
s’emmarca en el projecte originari d’urbanització dels Jardins de Can Torrents, aprovat
definitivament pel Ple de l’ajuntament en sessió de data 15/12/05.
Durant el tràmit d’informació pública en Miquel Estapé i Valls, en representació del
Grup Municipal del PSC de la Roca del Vallès, presenta escrit d’al·legacions al referit
projecte amb data 25/08/08 i RE 6896.”
En aquestes al·legacions a l’informe dels tècnics municipals, desestima tota una sèrie de
consideracions i estima una d’elles. La que s’estima és el primer punt, en el que es
demana que es faciliti còpia al més aviat possible de la documentació complerta del
projecte, preferentment en format electrònic i que es permeti presentar noves
al·legacions fins deu dies hàbils després del lliurament del document. Aquí sembla ser
que va haver-hi una disfunció amb l’e-tram, el programa d’administració oberta, i la
llicència que van entrar vostès, per aquest mitjà, no va quedar registrada, no va quedar
recollida i no se’ls va facilitar aquesta documentació. Un cop es va constatar que això
havia estat així, es va recuperar aquesta instància, es va aconseguir trobar, es va
registrar i llavors se’ls va facilitar la documentació que no els havia arribat. Per tant,
aquesta és la part que s’estima de la al·legació conforme, realment, no els havia arribat
aquesta documentació com nosaltres havíem cregut inicialment.
En referència a les al·legacions:
“

1. Es demana a l’Ajuntament aclariment sobre les obres que s’han portat a terme
durant el mes d’agost, en quant a la inclusió o no d’aquestes en el projecte de
millora de la Plaça de Can Torrents.
En referència a aquest punt, s’informa que les obres que s’han dut a terme durant el
mes d’agost corresponen a la correcció de diferents desperfectes que han estat
detectats per part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament.
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2. Es demana a l’Ajuntament que les jardineres i pilones que s’instal·lin a la vorera
del C/ Catalunya no siguin elements fixes, sinó que siguin movibles per
ocasions d’activitats multitudinàries i/o festives, respectant la configuració i
l’idea del projecte original que tenia com objectiu crear un espai conjunt amb el
tall del carrer Catalunya.”
Aquestes són les millores. L’informe dels tècnics diu:
“En referència a aquest punt, s’informa que, si bé és cert que el projecte original tenia

com a premissa la creació d’un espai conjunt (format pel pla de Can Sol, incorporant el
C/Catalunya i l’altra banda d’aquest), el volum i importància del trànsit del carrer
Catalunya va invalidar aquesta voluntat, posposant la unificació de la plaça amb la
carretera a una futura fase quant fos viable el desviament del trànsit del C/ Catalunya a
través d’itineraris alternatius i sigui possible el traspàs de les competències de la
carretera al municipi.
El projecte del Sr. Viaplana va ser aprovat amb les limitacions que representa el trànsit
per la carretera actual. La intervenció proposada, consistent en la col·locació de pilones
esfera Ø40cm cada 5m al llarg del C/ Catalunya i la col·locació d’un parterre lineal
d’aproximadament 120m2 i 3 escossells circulars, no suposen en cap cas una barrera
superior a la és en si mateixa l’existència de la via segregada. En tot cas es poden
considerar mesures de seguretat viària per reduir el risc de contacte vianant - xarxa
viària, per la gran majoria de dies en els que la carretera està oberta al trànsit.
3. Es demana a l’Ajuntament que les mesures de seguretat que s’implanten a la

vorera de la banda de la plaça de Can Torrents s’implantin a l’altra banda per
evitar el mateix risc, i que es faci constar a l’expedient d’un informe dels tècnics
municipals de proposta d’implantació de mesures de seguretat per al projecte.”

En aquest costat seria. Llavors, els tècnics contesten que :
“Les boles pilones de pedra artificial de Ø25cm es situen a ambdós costats del C/
Catalunya, excepte en aquells trams en el que la vorera ofereix un ample insuficient per
a permetre una mobilitat segura al vianant.

4. Es demana a l’Ajuntament que es faci la delimitació de l’espai destinat a
aparcament amb elements no fixes per tal d’assegurar que tot l’espai es pot
utilitzar en activitats multitudinàries.”
L’aparcament es situa bàsicament en el carrer Montseny, es defineix ben acotat per
evitar que els cotxes envaeixin el que hauria de ser la vorera de vianants i, aquí en
semi-bateria, com a servei a l’Ajuntament, precisament, i permetent el trànsit dels
vehicles, acotant-los i separant-los del vianant de forma que es pugui circular amb
seguretat. La resposta és:
“La franja d’aparcament proposada en el tram superior del C/ Montseny i delimitada
per 4 escossells, es troba en una situació absolutament perimetral i no suposa cap
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limitació per a les possibles activitats multitudinàries que es puguin celebrar en l’espai
de la plaça.”
entenent que aquí hi ha un muret i un escocell que contindrà l’arbrat de gran port, per
tant, aquest carrer, es pot dir que està exclòs de l’àmbit de la Plaça, i:

“En referència a la franja d’aparcaments proposada en el tram inferior del C/
Montseny, aquest es troba adjacent a una barana fixa que resol la diferència
topogràfica entre el pla de Can Sol i aquest tram de carrer. Per tant, aquesta franja
d’aparcament (que ja existia de manera lineal en el projecte original) no suposa una
nova limitació de l’espai de les possibles activitats que en aquest espai es puguin
celebrar.
5. Es demana a l’Ajuntament que es faci un projecte de restauració independent
que inclogui a tots els edificis que es troben a l’àmbit de la plaça (Can Torrents,
pou i pèrgola), o bé que els inclogui a tots en el projecte de millores, i que la
prioritat de restauració sigui avalada per informe tècnic municipal que ara no
existeix.”
La resposta és:
“ En referència a aquesta petició i atès l’estat actual de la pèrgola existent a l’àmbit de

la plaça, l’ajuntament ha cregut convenient fer incorporar en el projecte de millores la
restauració d’aquesta, en quant la considera un element formal de la plaça.
En referència a l’estat dels edificis existents al voltant de la plaça (Can Torrents, i inclús
Can Sol), la intervenció en aquests correspondria a obres d’una naturalesa totalment
diferent a l’objecte del projecte en qüestió, i per tant caldria la realització d’un projecte
d’obres de restauració, condicionament i remodelació concret, totalment deslligat d’un
projecte d’urbanització com és el dels jardins de Can Torrents.
6. Es demana a l’Ajuntament que revisi l’import del projecte i es justifiqui la
necessitat de totes les actuacions d’aquest.”
La resposta:
“En referència a la necessitat de les actuacions proposades en el Projecte de millores

dels Jardins de Can Torrents, s’informa que aquest projecte de millores neix arrel de la
necessitat de solucionar tota una sèrie de disfuncions de projecte que dificulten el
correcte ús de l’espai, i que han estat detectades un cop finalitzades les obres
pràcticament en la seva totalitat.
Els problemes més acusats són:
1. Indisciplina generalitzada de la circulació i estacionament de vehicles a la
zona urbanitzada, produïda essencialment per la manca de places
d’aparcaments i la indefinició en la delimitació de la zona de pas vehicle –
vianant.
2. Desnaturalització de la secció del carrer Montseny, produïda per la
indefinició en la delimitació de la zona de pas vehicle – vianant, agreujada
per la manca d’arbrat del carrer.
3. Inseguretat dels vianants a l’aparcament de la part posterior de
l’Ajuntament...”
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En aquest sector d’aquí, a la Rambla que s’aparca sobre la vorera i els vianants passen
per darrere els cotxes aparcats. Diu:

“3.Inseguretat dels vianants a l’aparcament de la part posterior de
l’Ajuntament, on existeix la intromissió constant de vehicles a la zona de
vianants.
4. Absència de zones de ombra a la part de plaça delimitada pels C/ Pompeu
Fabra – Montseny – Catalunya que generin espais d’estada.
5. Degradació de la pèrgola preexistent i problemes amb les defecacions d’aus
niades a la teulada.
L’objecte de les millores incloses en el projecte proposen solució a aquests problemes
mitjançant actuacions essencialment d’arbrat, d’aparcament i seguretat viària.
En aquest sentit, l’existència d’una nova visió per part de l’equip de govern que té
prevista la creació d’un eix cívic des del carrer Major, la Rambla i Placeta de l’Era, és
incompatible amb l’execució del projecte complementari prèviament aprovat, i per
tant de la dotació de les places d’aparcament que tenia previst el projecte original dels
jardins de Can Torrents es resol en el projecte de millores.
En referència al l’import del projecte, existeix informe tècnic favorable emès en data
20/05/08.”
Vist l’informe emès per la secretaria de la corporació, de data 15 de setembre de 2008,
obrant en l’expedient.
Vista la documentació tècnica presentada, en compliment de l’acord del Ple de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de data 1 d’agost de 2008 amb número de registre
d’entrada 6556, ha incorporat la totalitat de la documentació necessària per ser
considerat projecte executiu i poder ser contractat, d’acord amb el que estableix
l’informe de l’Arquitecta Municipal en data de 15 de setembre de 2008, obrant en
l’expedient.
Vist l’informe tramès pel Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona en data 23
d’octubre de 2008, el qual s’ha emès favorablement, amb les consideracions
següents:”
Que són unes consideracions que, en tot cas no llegeixo per no cansar i que són les
mateixes que hi havia en el Projecte Inicial respecte a la carretera. Però que,
bàsicament, obliga a conservar la carretera i no a crear un espai únic.

“Atès que el tràmit procedent és el de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 37 del ROAS, per la qual cosa és competent el Ple
de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i del Règim Local de
Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER.- ESTIMAR, únicament, pel que fa a la primera de les al·legacions presentades,
les consideracions formulades en l’escrit presentat, obrant en l’expedient,
DESESTIMANT tota la resta, en base als motius relacionats en la part expositiva del
present acord.
SEGON.- APROVAR, definitivament, el projecte d’obra municipal ordinària titulat
“Projecte de millora de la Plaça de Can Torrents”, redactat per l’arquitecte Alberto
Villassís Vega, amb un pressupost d’execució per contracta de 176.617,05 €, iva
INCLÒS, amb les consideracions formulades pel Servei de carreteres de la Diputació de
Barcelona i que s’adjunten com annex II al present acord.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut Català del Sòl.
QUART.- PUBLICAR aquest acord en el BOP, en el DOGC, en el diari El Punt i en el
butlletí informatiu municipal, així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la
pàgina web www.laroca.cat.”
Sr. Alcalde.Alcalde.- Algun comentari Sr. Albert Gil?
Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Diversos comentaris Sr. Ros.
Recordar, com vostè ha fet, que l’aprovació inicial va ser l’1 de juliol passat, pocs dies
després, el company regidor Carles Fernández va fer la sol·licitud de disposar d’una
còpia del projecte, com ens pertoca i com tenim dret. Aquesta sol·licitud es va fer
mitjançant Internet. Sembla que va haver-hi algun problema amb el registre, això no
vol dir que no tingués constància aquest Ajuntament d’aquesta recepció perquè
diferents persones de la casa reben còpia de totes les instàncies que entren per
Internet.
El 28 de juliol es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. És un termini
considerable per a fer la publicació. El 25 d’agost, per la meva part, presento
al·legacions a aquest projecte, dintre de termini i, la veritat és que per la meva part i
per la part del nostre Grup Municipal, esperàvem que al Ple del mes de setembre es
portés a aprovació el projecte de forma definitiva. Ens hem quedat molt parats quan
han passat tres mesos des de què el nostre Grup ha presentat al·legacions, són
al·legacions molt senzilles, redactades per mi mateix. Tres mesos per resoldre-les. No sé
si això és una mostra de l’eficiència o l’eficàcia que té el seu equip de govern, però si
realment tenien interès en que aquest projecte s’aprovés, ens sembla absolutament
excessiu que des de l’1 de juliol fins el 20 de novembre, dia d’avui, estem parlant de 5
mesos, sigui el termini necessari per aprovar un projecte.
Aquí hi havia un projecte de futur. Nosaltres ho creiem i alguns potser no tant, que era
el fet de poder crear un gran espai al centre del municipi, unificant la plaça de Can
Torrents amb la Plaça de l’Ajuntament i això tenia un condicionant important que tots
sabem, una dificultat important.
Aquest projecte es va aprovar amb una àmplia majoria d’aquest plenari i li recordo que
amb el seu vot favorable, Sr. Ros. A partir d’aquest punt, entenem que tots entenem
aquest projecte de futur, tots compartim aquest projecte de futur encara que amb
diferents matisos, lògics i raonables.
Ara farà disset mesos que la Plaça de Can Torrents està tancada, no la de l’Ajuntament,
ningú sap perquè excepte vostè. Nosaltres hauríem esperat que a part d’algunes
modificacions en aquestes dues places que eren necessàries, s’hagués treballat en
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paral·lel per aquest projecte de futur. Ens hauria agradat veure a aquest Equip de
Govern treballant per aconseguir derivar el trànsit del carrer Catalunya, començant pel
trànsit pesant, a continuació demanant la titularitat d’aquesta carretera per a poder
actuar en tot el carrer Catalunya i fer-lo més amigable i més accessible als ciutadans de
la Roca. Poder fer, també, en ocasions especials, en actes festius i populars, una gran
trobada a la plaça de l’Ajuntament i de Can Torrents, tallant aquesta carretera i
derivant el trànsit, que és el que a nosaltres ens hauria agradat que aquest equip de
govern hagués treballat, entre altres coses perquè en el seu programa electoral i en el
vídeo que van presentar, ho esmentaven com un dels seus projectes estrella. Ens
trobem que ha passat, gairebé, un any i mig de govern i no tenim constància de cap
actuació en aquest sentit. Si que és cert que fa molts poquets dies que s’ha signat un
conveni per a fer un pla de mobilitat amb la Diputació. Estem parlant de fa poques
setmanes però és només el conveni. En un any i mig esperem de l’Ajuntament, que
representa tots els ciutadans del municipi, molta més feina.
Vostè ha fet un comentari respecte al carrer Catalunya que no puc obviar. Vostè venia
a dir que el carrer Catalunya havia de continuar sent una carretera, jo no ho he sabut
llegir enlloc, això. Si no ho he sabut trobar, m’agradaria que m’ho fes veure.
Aquí hi ha diferents comentaris de Carreteres respecte als arbres que es poden plantar,
respecte els senyals de trànsit que s’han de col·locar, respecte al pas de vianants. Hi ha
un punt molt concret que diu que s’han de preveure els desviaments de trànsit, en
general els desviaments han de complir amb la norma 83-IC. No sé exactament a què
es refereix. Jo podria sobreentendre, en el cas de que es talli la carretera, com s’haurien
de portar a terme els desviaments, però m’agradaria que vostè m’ho aclarís. Però no
ho he trobat enlloc, des del Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona que
aquest carrer hagi de continuar tenint el trànsit que té a dia d’avui. Tot el contrari. En
alguna presentació que s’ha fet a nivell comarcal en que ha vingut el Sr. Toni Fogué,
President de la Diputació de Barcelona, ha dit i ha esmentat amb molta claredat que
com a prioritat de les subvencions de la Diputació està el convertir en carrers de
vianants aquestes carreteres de centre de poble que s’entén com a un objectiu
prioritari des de la Diputació.
Respecte a les modificacions que es plantegen al projecte, hi ha algunes amb les quals
estem d’acord, ja ho hem dit des del principi que el projecte de la plaça tenia algunes
mancances, a nivell de pilones, a nivell d’arbrats, a nivell de rajoles que s’havien de
substituir perquè estaven trencades perquè l’empresa que ho va executar ho havia de
resoldre; a nivell de delimitació de l’aparcament...el que no podem estar d’acord, de
cap de les maneres, és amb que es trenqui la filosofia original d’aquest projecte i
s’instal·lin una sèrie d’elements fixes que trenquin amb la possibilitat de què aquí es
facin actes populars conjuntament en el centre del municipi i que no es pugui unificar
la Plaça de Can Torrents i la Plaça de l’Ajuntament. Com per exemple, en el darrer
pregó municipal que la gent, tot i que havia unes tanques, va ocupar aquests espais
perquè era el que s’adiu i el que a la gent li ve de gust. Per tant, aquests parterres que
es volen crear com a elements fixes de separació, el que estem proposant nosaltres és
que els parterres es substitueixin per unes jardineres que puguin ser movibles. Jo crec
que és una petició molt raonable i molt senzilla i que no va en contra, en tot cas, de
ficar uns elements que potenciïn, encara més, la seguretat que pugui haver-hi en
aquesta plaça tot i que aquests parterres venen a substituir alguns elements també
fixes que hi ha ara mateix.
Hi ha altres canvis que ens semblen capritxosos. Ho he de dir així, amb tota claredat,
com la substitució dels bancs. Poden agradar més o poden agradar menys, cadascú
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pot tenir la seva opinió i en el seu moment, el que vaig fer va ser demanar l’opinió dels
tècnics municipals. Em van dir, tant l’arquitecte tècnic com l’aparellador, que eren uns
bancs adequats i correctes i jo vaig confiar en l’opinió dels tècnics perquè per això
estan. El canvi que s’està portant a terme aquí jo no el veig reflexat en el criteri de cap
tècnic municipal i, per tant, entenc i es dedueix molt fàcilment de les paraules seves en
el Ple de l’1 de juliol que és un tema molt personal i, aquesta decisió molt personal que
vostè porta a terme costa 20.000 euros i estem en un moment molt delicat
econòmicament i crec que vostè s’hauria de replantejar fer aquest tipus d’inversions en
aquest moment, perquè si no dona la sensació d’estar malbaratant diners públics.
Aquests bancs, repeteixo, poden agradar més o menys però fan la seva funció. El dia
de la Festa Major estava ple de gent de totes les edats, asseguda. Em vaig adreçar a
alguna d’elles, després em vaig adreçar a un veí que està avui aquí present per saber si
consideraven que el banc era còmode o no. No vaig trobar cap mena de queixa.
Nosaltres li demanem, li tornem a insistir que no substitueixi aquests bancs i no faci
aquesta inversió que considerem absolutament innecessària. Li volem preguntar, en tot
cas, si l’equip de govern o aquest Plenari acaba decidint la seva substitució, què farà
l’Ajuntament amb aquests bancs.
El tema del projecte conjunt, de la integració conjunta, és molt important. Aquests
dies, passejant per la Porxada, m’he fixat si hi havia algun tipus de parterre que pogués
trencar, que es pugui fer qualsevol acte de Festa Major; trobada castellera o trobada
del tipus que sigui. No n’he vist cap. També he passat per una altra plaça, d’un altre
partit polític, amb un altre color polític com és la de les Franqueses. Tampoc he sabut
veure cap mena de parterre que trenqués la possibilitat de crear un gran espai conjunt.
Són dues places en les que en el seu moment hi circulava trànsit, per just davant de
l’Ajuntament o molt a prop. Una situació molt similar a la que nosaltres ens trobem i
nosaltres entenem que és aquest l’objectiu cap el que hem d’anar; derivar
absolutament tot el trànsit que està passant per davant de l’Ajuntament i crear aquest
gran espai. Crec que amb aquests canvis que vostè està proposant, que costen en total
180.000 euros anem enrere enlloc d’anar endavant i aquests 180.000 euros que costen
aquests canvis, no surten gratuïts a l’Ajuntament. No ens els regala ningú, van a canvi
d’una altra obra que estava programada, que nosaltres entenem que és molt
necessària, la reforma d’una Rambla amb unes rajoles que generen molta problemàtica
a la gent gran, es desenganxen amb molta facilitat pel tipus de rajola que és. Això ve
de fa molt de temps i crec que és urgent la seva substitució.
Vostè pot estar d’acord o no amb el model de projecte de reforma de la Rambla amb
grans voreres de tres metres i mig i la definició de l’aparcament. Podria definir alguna
altra proposta. Podria definir fer una Rambla a un sol nivell, això també en el seu
moment, els tècnics municipals m’ho van desaconsellar, pel motiu que fos. Doncs
parlem-ne. Amb el que no estem d’acord és que una obra molt necessària i molt
prioritària com és la reforma d’un tram de la Rambla es deixi de fer per pagar altres
obres que són molt menys prioritàries, entre les quals hi ha aquesta substitució dels
bancs que li comentava.
Respecte a la indisciplina del trànsit que vostè ha comentat diverses vegades, és cert,
però aquí la responsabilitat de l’Ajuntament és absoluta. És l’Ajuntament qui acaba
definint el trànsit. Avui mateix, aquesta tarda, he passat pel carrer Montseny. Com pot
no haver-hi indisciplina, si permeten accedir al carrer Montseny pels dos sentits alhora,
quan no poden passar dos vehicles al mateix temps? Això és un tema de calaix. Li
recordo també que varem haver de presentar una moció perquè es plantessin els
senyals de trànsit. Fins que no varem presentar aquella moció, o bé va donar la
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casualitat que es va fer al mateix temps, no es van posar aquells senyals que era evident
que feien falta. I li volia fer dos comentaris més:
-Un respecte, si vol, a conceptes més d’ètica estètica que vostè tantes vegades ha
mencionat en aquesta sala de plenari. Aquest projecte ha estat redactat per un senyor,
per un arquitecte, es diu Viaplana, el senyor Viaplana. És una persona reconeguda en el
món de l’arquitectura. Poden agradar o no els seus projectes, lògicament, però és una
persona amb un reconeixement. Però independentment del seu prestigi o no, és un
arquitecte que ha fet una obra i ara s’està modificant. Una de les al·legacions que vostè
no ha esmentat, perquè no ha respost l’arquitecte i segurament no li pertocava però
m’hagués agradat que vostè l’hagués esmentat, era que nosaltres demanàvem que
quan es modifica l’obra d’un arquitecte, el mínim que es pot fer és demanar-li l’opinió,
per respecte professional i ètic a aquesta persona, a aquest arquitecte i no ens consta
que s’hagi fet aquesta petició, de fet, no hem rebut cap mena de resposta ni
comunicada directament ni a través de la documentació del Ple.
-I finalment el darrer comentari, vostè. Sr. Ros en aquests disset mesos ha aconseguit
quelcom extraordinari, molt poc habitual a La Roca, que és posar d’acord a la
immensa majoria dels ciutadans del municipi. Posar-los d’acord en una sola cosa; et
pot agradar o no aquesta plaça, però en el que tothom està d’acord és en què no es
pot tenir tancat un espai públic com vostè ha fet durant tot aquest període. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Li faré un comentari: fins i tot jo hi estic d’acord en què
no es pot tenir tancada. Incasol estava disposada a començar aquesta obra el mes de
juliol. Hem estat estrictes, hem fet tots els procediments d’aprovació inicial. Si no hi
haguessin hagut al·legacions l’aprovació definitiva hagués estat automàtica. Hem
elaborat els informes tècnics per desestimar les al·legacions i hem demanat els informes
a la Diputació sobre carreteres i ens l’han lliurat. El primer que diu la Diputació és que a
la carretera es col·locarà rigola blanca de 30 x 30 x 8 que ja hi era col·locada. Què fa la
Diputació? Reprodueix l’informe que va fer en el seu dia. No ha parat ni un moment
per analitzar el nou projecte. Ha considerat que són millores que no incidien sobre la
carretera, però està dient a la carretera, per què no es va fer el projecte original a un
sol nivell? Perquè hi ha una carretera . Quina és la diferència entre la porxada i la plaça
de les franqueses, on vostè ha dit en temps passat circulava trànsit. La diferència és que
ara no hi circula trànsit ni a la porxada ni a les Franqueses. I a les Franqueses, respecte
on hi ha un carrer amb trànsit hi ha un parterre. Hi ha una diferència. Seria gravíssim
que en aquesta plaça un nen jugant se n’anés cap a la carretera. Jo, com Alcalde, no ho
podria assumir mai perquè aquest nen podria anar a parar sota un tràiler. Per això,
hem demanat que es fes això. Primer vam demanar al Sr. Viaplana, al Sr. David
Viaplana, fill de l’arquitecte de prestigi Albert Viaplana que és qui ha portat aquesta
obra i no va voler assumir, en cap moment, aquest projecte de millores. És més, quan
la plaça no estava acabada d’executar va presentar la seva renuncia, cosa que no vam
admetre perquè cada vegada que ens han entrat una instància perquè una nena va
caure a la rampa, perquè un cotxe havia tocat contra un gual mal executat, perquè hi
havia hagut tota mena de problemes i desperfectes amb els paviments en mal estat,
hem remès una còpia d’aquesta instància tan a l’INCASÒL perquè es fes responsable
d’assumir les possibles indemnitzacions com al Sr. Viaplana perquè en tingués
coneixement. Perquè quan es fan projectes d’arquitectura potser s’ha de complir una
certa normativa mínima. Els senyals de trànsit es van col·locar, evidentment, no perquè
vostès presentessin una moció, sinó perquè s’havien encarregat amb temps suficient
perquè arribessin i es poguessin col·locar. Perquè el projecte original no contemplava
senyals de trànsit i per tant, figurava que per aquest carrers es podia circular amb total
indisciplina i de qualsevol manera. Fins que no van arribar aquests senyals que vam
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haver de costejar des de l’Ajuntament, no es va poder endreçar el trànsit d’aquesta
plaça. Vostè ha dit moltes coses, però jo ho centraria una miqueta...independentment
del gust, de l’estètica i de si agrada o no agrada que per això també hi ha bastants
acords entre els ciutadans de La Roca, els problemes d’aquesta plaça són 2 :
-1 de tipus constructiu que està a la vista de tothom amb un material de defectuosa
qualitat que es trancava amb molta facilitat i amb una col·locació molt defectuosa i
aquest és el que s’ha demanat que es canviés. Si vostè s’hi fixa, el nou material que
s’ha col·locat aquest mes d’agost té un altre to, té una altra duresa i ara que ja
comença a haver-hi floriments per la temperatura i per la humitat, veurà que l’altre
material no les té.
-I l’altre problema és d’espai quan la Diputació no deixa fer la plataforma única al
carrer Catalunya és perquè hi ha un trànsit perillós que obliga a posar un bordó que no
contemplava la via. La via quedava més baixa que la plaça, però en el carrer Montseny
i en el carrer Pompeu Fabra això no passa. Està tot al mateix nivell i la única separació
és un passamà d’acer galvanitzat enterrat entre la llamborda i com li explica vostè en
un conductor que allà no hi pot aparcar un vehicle perquè no hi té límit i com li explica
vostè a un vianant per on ha d’anar si per la calçada o per la vorera! . El paper ho
aguanta tot, el dibuix ho aguanta tot i aquest dibuix del Sr. Viaplana no té després
una plasmació clara en la realitat. No podem posar un policia darrera de cada ciutadà.
Si vostè surt al carrer ara mateix, veurà on estant els cotxes aparcats i veurà per on han
de passar els vianants i, si vostè analitza els fluxos dels vianants, veurà que per
travessar el carrer Catalunya tenen grans dificultats. El carrer Catalunya, a data d’avui,
és una carretera i és de la Diputació. És una travessera urbana d’una carretera, de la BV5001, i per tant, com a tal carretera ho és. Ho és ara i ho era fa 3 o 4 anys, quan es va
començar a redactar aquest projecte amb una concepció d’espai únic que no existeix
a la realitat. Aprofito, ja que vostè ha dit que no hem fet res per treballar el desviament
del carrer Catalunya, com a carretera, per anunciar-li i comunicar-li que això que vostè
diu que no hem fet res està arribant a obtenir els seus fruits. La Diputació de Barcelona
ha entès el problema de La Roca que vam explicar el setembre de l’any passat, ha entès
el problema del carrer Catalunya i ha entès el problema i la dificultat de trobar una
variant per aquesta carretera que en aquest moment no té espai, tot i que està traçada
en algun planejament i ha entès la proposta que li hem fet des de l’Equip de Govern
que és reduir el carrer Catalunya a un sol sentit de circulació. És a dir buidar de trànsit
al 50% el carrer Catalunya i deixar-lo en sentit nord i amb l’obertura del carrer Sant
Sadurní per sota el camp de futbol, arribant fins a la carretera BV-5001 direcció
Vilanova. Puc tenir el sentit de baixada, és a dir crear una anella de trànsit amb 2
carrers de sentit únic. La Diputació ho ha analitzat, ho ha valorat, ha vist que era una
bona proposta i ha fet 2 coses positives que ens han arribat no fa gaire:
-Primera, analitzar les seccions que ha de tenir el carrer Catalunya.
-Segona comprometre’s a redactar el projecte constructiu. El projecte executiu, que
segurament haurà d’ésser per fases, de com ha d’ésser aquesta carretera i segona en el
programa Xarxa Barcelona adjudicar-nos 450.000 € per executar-la. Fixi’s amb quina
bona direcció van els temes de treure aquesta carretera al màxim que es pugui del
mig. Canviar per sempre la fesomia urbana del municipi, treure aquesta barrera,
integrar-la, facilitar la mobilitat, facilitar que els ciutadans puguin transitar per voreres
ara molt estretes, estrangulades per fanals i amb un perill constant pel pas d’aquests
tràilers. Aquest primer pas, que només pretén posar-li trampes als cotxes i evitar que es
pugui circular amb fluïdesa pel nucli de La Roca; buidar-lo de trànsit, s’ha de
complementar amb una altra mesura que des del Grup Parlamentari de Convergència i
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Unió demanarem com a esmena als pressupostos del 2009 que és la urgència de
construir les calçades laterals de l’AP-7, lliures de peatge que seran la veritable variant,
la veritable ronda de Granollers i la veritable ronda de la Roca. És a dir, són les calçades
que evitaran que tot el trànsit de pas indesitjable d’aquesta carretera se’n vagi per una
altra via que comunicarà la C-60 venint de Mataró o anant cap a Mataró, la C-135
venint de Cardedeu-Llinars amb la interpolar del circuit cap a Montmeló i cap a Parets.
Això és un bypass al trànsit important que farà que el nostre nucli urbà es buidi de
trànsit i que hem de fer coincidir amb aquesta mesura. A partir d’aquest moment, les
condicions de vida a la Roca canviaran, però canviarà la forma d’aquesta plaça, i els
perills d’aquesta plaça i per tant, la importància i la urgència d’aquest projecte de
millores. Ha fet vàries consideracions respecte a pilones, respecte a jardineres. Em
sembla que aquestes consideracions han estat perfectament contestades pels tècnics
municipals en els seus informes i que l’actuació que es durà a terme millorarà i molt la
imatge i la funcionalitat d’aquesta plaça. Però, sí que li vull fer un comentari, vostè ha
fet esment amb el tema de la substitució dels bancs que és una qüestió jo diria que de
sentit comú i d’ergonomia. Nosaltres podem posar bancs pels jugadors de bàsquet o
podem posar bancs per la major part dels ciutadans. Els bancs que tenim aquí són de 2
tipus i per cert, són disseny del Sr. Albert Viaplana , comercialitzats per la casa Escofet
que ,curiosament, poder fa uns 30 anys que els comercialitza i que, evidentment,
cadascú deu tenir els seus royaltys. Aquests bancs tenen una secció ergonòmica. Els de
formigó, si s’assenta veurà que coincideix la posició dels peus amb la posició de les
cames, la posició del cos. Aquesta secció traslladada als banc de fusta és la mateixa en
la tartela de ferro, però no amb el suplement de fusta i per tant, el banc és molt més
alt. A mi, no m’arriben els peus a terra. Imagini’s persones de menor alçada que jo. Per
tant, no podem tenir en el centre del municipi, en el punt neuràlgic, davant de
l’Ajuntament uns bancs d’aquestes característiques tan anti-ergonòmiques, tant
absurdes i que a sobre algú de l’empresa Escofet li pugui posar com a nom “Banc la
Roca”. Jo crec que ens hem de valorar bastant més com a municipi. Deixi’m dir-li, per
finalitzar, que el cost de 180.000 € que és superior perquè s’han assumit unes despeses
de reparació importants, superior als 200.000 € tot el que s’ha fet aquí , no surten de
les arques municipals, l’Ajuntament no paga ni un duro ho costeja Incasol. De la
mateixa manera que la plaça no va costar un duro perquè també ho va costejar
INCASÒL. INCASÒL té un deute amb la Roca, un deute important, té la propietat de
30 parcel·les, 11 al golf de Vilalba , la resta al Solell de Santa Agnès. Aquestes parcel·les
eren municipals i ara són de l’INCASÒL. I l’INCASÒL, de moment, només ha fet
aquesta plaça i l’altra, la del Mogent. Per tant, el deute d’INCASÒL és important
perquè el valor d’aquestes parcel·les en els moments en què el mercat estava dinàmic
podien ascendir a 15 milions d’euros i en cap moment l’Ajuntament, el municipi estava
recuperant aquests diners. Podem estar d’acord en què la Rambla necessita una
reforma profunda. Una reforma important, una reforma que s’ha de considerar d’una
forma global i amb un projecte de visió conjunta, creant aquest eix cívic al que hem fet
referència, carrer major, placeta, plaça de l’Era. És un eix cívic, buit de trànsit, un eix
de convivència, un eix de comerç. Aquest eix costa bastant més de 200.000 €. Per tant,
amb aquest diners es feia la vorera. És molt més lògic haver-los desviat a la millora
d’aquesta plaça que no pot funcionar mai de cap manera tal com està ara i que genera
un gran problema de gestió urbana.
Algun comentari Sr. Albert Gil? Sr. Estapé, algun comentari més ?
Sr. Estapé.Estapé.- Alguns comentaris. M’he quedat bastant garratibat quan m’ha dit que
vostè no estava d’acord en què la plaça estigués tancada. La veritat és que no sé si és
sinceritat, honestedat, hipocresia o cinisme, però és clar vostè té una plaça a
l’Ajuntament que no està recepcionada i està oberta i té una plaça a Can Torrents que
no està recepcionada i està tancada. Vostè, no sé com ho explicarà això. No sé com ho
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explica. Per garantir l’accés a l’Ajuntament? Tota la plaça pot estar oberta per garantir
l’accés a l’Ajuntament. Bé, és qüestió de voluntat política pura i simplement. Aquesta
plaça es podia recepcionar amb condicions, fent la llista de tots els desperfectes o
obres que s’haguessin de fer . Per cert, obres que lògicament tota empresa té
l’obligació de reparar; hi ha garanties. No d’un any ni de dos. Poden arribar a més de
10 anys. Aquest estiu s’ha fet una sèrie de reparacions. Faltaria més, si aquesta empresa
no va fer bé la seva feina, aquesta empresa o qualsevol, si no va fer la seva feina o els
materials que van posar no són els adequats pels motius que sigui, que també li podria
explicar perquè. Si no van posar els materials adequats, el que han de fer és substituirlos, i vostè, com a Alcalde, com a representació del municipi el que ha de fer és exigir
que aquestes empreses arreglin allò que tenien obligació de fer bé. En les reparacions
van fer més del que els hi pertocava. Suposo que ningú els hi va dir que bona part dels
desperfectes d’aquí, del carrer Montseny, d’aquí la cantonada, d’aquesta cantonada no
es devien a desperfectes de material, sinó a unes obres d’un conegut promotor local
que s’haurà estalviat uns quants calerons del seu aval arreglat. Ha dit que si no hi
hagués hagut al·legacions l’aprovació hagués estat automàtica. És un tema
procedimental. No sé si amb això el que ens vol venir a dir és que no hem de presentar
propostes des de l’oposició. Nosaltres estem ara a l’oposició i nosaltres tenim ara una
obligació amb tots els ciutadans del municipi, amb els que ens han votat i amb els que
no, que és de fer propostes alternatives i, fer un exercici crític de l’acció de govern.
Aquesta és la nostra obligació i això és el que intentem fer tant bonament com podem
i vostès tenen la responsabilitat de governar i això ho dic perquè a vegades sembla que
no és així. El que vostès voldrien és que nosaltres no féssim oposició , però és que a
més a més vostès no governen, des de l’1 de juliol fins al 20 de novembre. Això és
desgovern, Sr. Ros. Si aquesta tarda corria pressa...de fet vostè públicament va dir als
mitjans de comunicació que l’inaugurarien per la festa major. Què més haguéssim
volgut nosaltres que haver celebrat la festa major en aquest espai i no tant dispersa
com ha estat, que no ha estat la millor festa major, sigui dit des del punt de vista
d’espais. Vostè, la seva feina és resoldre ràpidament les al·legacions i haver-ho portat al
primer Ple disponible, al mes de setembre i vostè defineix les prioritats d’aquest
Ajuntament i dels més de 90 treballadors que hi ha, que estan treballant.
Respecte al tema de carreteres, jo li he de fer un aclariment perquè lògicament vostè
no ho coneix i pot fer alguna interpretació que és errònia . Jo no tinc constància de cap
informe de carreteres, del servei de carreteres de la Diputació que digués que no es
pogués fer a un sol nivell, no ho conec. Jo vaig prendre la decisió de què no es fes a un
sol nivell. Jo vaig prendre la decisió perquè el trànsit que passava per aquí era pesat i
em semblava que no estava en condicions encara aquesta plaça perquè fos a un sol
nivell i vam decidir fer-ho en 2 fases. He de dir que la intenció de l’anterior Alcalde era
una altra, però en tot cas, aquesta és una decisió que em pertany a mi. Aquesta és una
decisió que em pertany a mi. A partir d’aquí totes les mesures de seguretat que es
prenguin benvingudes siguin. La responsabilitat que té l’Alcalde és molt gran de
qualsevol nen que cau per la rampa d’aquí de fusta o qualsevol cotxe que li toca el
carter baixant o qualsevol persona gran que cau aquí a la rampa. Si vostè mira la
quantitat no té color, si vostè mira la quantitat de persones que han caigut aquí a la
rambla, no hi ha punt de comparació. Si vostè utilitzés el criteri de la seguretat com a
prioritat hauria de començar a anar ràpidament a arreglar i reformar aquesta rambla tal
i com estava previst.
Respecte de carreteres, jo m’alegro de les notícies que vostè dóna . A veure si ho he
entès bé, de totes formes, perquè a vegades diguéssim diu coses i les deixa anar a
l’aire i es sobreentenen o es poden entendre coses que després no sé si són veritat.
S’ha signat un conveni amb la Diputació. Aquest conveni recull una sèrie d’actuacions,
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ens agradaria tenir còpia d’aquest conveni. Tenim un problema nosaltres i és que fem
moltes instàncies, però no se’ns respon cap. Hi ha alguna excepció comptada, eh?. Al
registre d’entrada i sortida sí, però molt, molt comptada. M’agradaria tenir còpia
d’aquest conveni i veure el detall de totes aquestes actuacions que vostè ha esmentat
com es recullen en negre sobre blanc en aquets context. Per què les coses, les paraules
després s’han de concretar amb fets i amb compromisos. També ens ha dit que hi
hauran 450.000 € de la Diputació...benvinguts siguin, molt benvinguts siguin. Al
municipi realment fan falta. Ha donat a entendre que s’invertiran tots en derivar el
trànsit per fer aquest carrer de Sant Sadurní, etc. Jo voldria que m’ho aclarís. Si la
prioritat és aquesta, jo voldria saber el que vostè ha donat a entendre que em digués
que certament aquests diners aniran tots invertits a derivar el trànsit del carrer
Catalunya i crear una via alternativa, o no. Però m’agradaria que ho concretés. Les
solucions són bastant obvies per vostè i pels tècnics d’aquesta casa des de fa molt de
temps i les ha dit carrer Sant Sadurní, vies laterals que al projecte està redactat i hi ha
una segona que era una avinguda per la zona dels Mallols. Aquesta entenc que vostès
la deixen descartada, però en el seu moment també em semblava molt interessant per
gestionar tot el trànsit que passava pel municipi.
Respecte al Sr. Viaplana, nosaltres en la nostra al·legació no li demanem que ni el Sr.
Albert Viaplana ni el Sr. David Viaplana redactin el projecte, no li demanem pas. Quan
algú crea un projecte no li agrada gens que li vagin modificant amb uns criteris més
personals que no pas tècnics. És obvi, el que li dèiem a l’al·legació és que es demanes
l’opinió, que es demanes el seu criteri i que en la concepció d’aquest projecte i en les
modificacions que es pogués introduir se li demanés també el seu parer. Únicament
demanàvem això. Em sembla que no és demanar massa. Però en tot cas veiem que no
s’ha fet. Ens ha agradat molt sentir que vostè vetlla pel compliment estricte de les
normatives. Espero que sigui sempre i a tot arreu. Tenim antecedents que no han estat
així, però ara no és el motiu de la discussió. El projecte original no contemplava el
senyal de trànsit és veritat. Els tècnics en el seu moment van considerar-ho així adient,
però és que el projecte d’ara tampoc ho contempla. Una de les al·legacions
precisament diu : Sr. Alcalde, defineixi quina és l’ordenació del trànsit en aquests
espais, quina és l’ordenació de l’aparcament, no només en aquest tros d’aquí el carrer
Montseny, sinó a tot l’espai, passen de puntetes, no es concreten, no es menciona.
Home, si vostès esperen a fer modificacions a millor, si considera que l’anterior havia
de definir l’espai d’aparcament i la circulació de vehicles i senyals de trànsit, doncs el
mínim que podria fer és que el projecte de millores ho contemplés, però no és així i
respecte als bancs, el sentit comú diu ara mateix que aquests bancs són correctes i que
aquests 20.000 € estan molt més ben invertits en moltes altres coses que necessita el
municipi i un últim comentari respecte a les parcel·les que vostè sempre menciona que
es van cedir a l’INCASÒL. Algun dia li hauré de portar el conveni, sempre me n’oblido,
perquè vostè sempre fa referència on diu que l’INCASÒL ha de reinvertir els ingressos
que tregui de totes aquestes parcel·les en el municipi, i el que vostè hauria de fer com
alcalde és exigir a l’INCASÒL la reinversió i en aquells projectes que des del municipi
creiem que són importants i que són interessants, i que liderés aquesta inversió, dels
quinze milions o dels dotze milions o dels deu milions, del que sigui, d’aquell conjunt
de parcel·les, els ingressos d’aquelles parcel·les s’han de reinvertir en el municipi, no
qualsevol cosa. Sr. Ros, no jugui, no faci trampes, que vostè coneix molt bé la llei, la llei
diu molt bé que no es pot destinar a qualsevol finalitat. No es pot destinar a fer escoles
bressol, no es pot destinar a fer casals d’avis, no es pot destinar a fer la prolongació del
carrer Sant Sadurní. Única i exclusivament es pot destinar a fer habitatge públic, única i
exclusivament, per tant, lideri, treballi, governi i faci que l’INCASÒL inverteixi aquests
diners en el municipi que és el que creiem que pertoca i els 180.000 euros que valen
aquestes modificacions dirà, és que el municipi no paga ni un duro, cert, és cert, però
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els ciutadans de la Roca sí que deixen de veure invertits 180.000 euros en millores en
una carrer que ho necessita molt com és la Rambla.
Sr. Alcalde.
Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé, és curiós que l’INCASÒL es queda les parcel·les de
l’aprofitament mig que segons la Llei d’Urbanisme de Catalunya tan sols es poden
destinar a habitatge públic, sigui construït sobre parcel·les de grans dimensions i per
tipologia de xalets unifamiliars o sigui per la comercialització d’aquestes parcel·les i
destinar els diners, com vostè bé ha dit, no a qualsevol cosa sinó a habitatge públic.
Resulta que fan places, què ha fet l’INCASÒL en aquest municipi? Quin tracte de
favor...
Sr. Estapé.Estapé.- no amb aquests diners, perquè seria il·legal.
Sr. Alcalde.
Alcalde.- Estic en ús de la paraula. L’INCASÒL la única contraprestació que ha donat
al municipi amb la venda d’aquestes parcel·les...perquè les ha venut, ha utilitzat
aquests diners per fer places, no habitatge públic, vostè és especialista en enredar a la
gent. Sr Font estic en ús de la paraula si us plau, segueixo, no és portaveu del seu grup,
sinó ho tinc malentès. Sr. Font continuo, miri les veritats que diré, el Sr. Estapé que és
especialista en desinformar, en confondre a la gent ha dit que s’alegrava molt de que
s’hagués signat un conveni amb la Diputació , jo no he dit en tota la sessió que
s’hagués signat un conveni amb la Diputació , no ho he dit, d’on ho treu això el Sr.
Estapé?, no hi ha cap acord de Junta de Govern, jo he dit que les converses s’havien
tingut a terme amb la Diputació, amb l’Àrea de Política Territorial de la Diputació, amb
la Diputada, no recordo el nom, la Sra. Ana Hernández Bonancia, que vostè la deu
conèixer, la dona del President de la Generalitat i amb el seu Cap d’Àrea, el Sr. Beltran.
Hi vam anar per explicar què passava a la Roca, quin era el problema amb la carretera
de la Roca i què havíem de fer amb la carretera BV-5001 al centre de la Roca. La Sra.
Hernández Bonancia li pregunta al Cap d’Àrea: la Roca ha fet mai alguna proposta
d’aquest tipus? i el Cap d’Àrea li contesta: no. Pot ser molt interessant, podem
analitzar-la. Per tant, aquesta proposta que nosaltres hem portat a la Diputació mai
havia existit, vostès contemplaven una via de cornisa per als Maiols – Mas Planas,
Maiols-Mas Planas està anul·lat per una sentència judicial. Mas Planas és un sòl
urbanitzable no programat, sense cap mena de dret adquirit equivalent a un sòl rústic
protegit, en aquests moments Mas Planas no té cap dret edificatori, Mas Planas, si tot
va bé, és un sector que no es farà mai. Maiols és un altre tipus de sòl i esperem que
tampoc es faci mai. Per tant, aquesta alternativa no existeix, queda Sant Sadurní,
només queda Sant Sadurní, el vial que proposa sobre el Riu Mogent, encara el Pla
Territorial Metropolità, contra al qual hem presentat al·legacions, no té punt de pas,
no té capacitat, no té espai, que és a on farem el Parc Fluvial, que dignificarà el
municipi. Per tant, només queda una alternativa que és carrer Catalunya, carrer Sant
Sadurní, l’AP-7 , les calçades laterals estan dibuixades, estan dibuixades per enèsima
vegada, i, encara ara, estan dubtant. M’ho deia l’Alcalde de Granollers dissabte, si fan
dos carrils per banda, si dos més tres, si quatre més quatre, molts problemes.
Granollers no està d’acord amb una part d’aquest traçat, i aquestes calçades, que
tenen certa urgència, s’estan demorant més del que ens convé al municipi.
A mi tampoc m’agrada la plaça tancada, vostè ho pot entendre perfectament, si és que
ho pot entendre, a cap Alcalde li agrada tenir una situació com aquesta, i el primer que
la pateix sóc jo perquè tinc dificultats per aparcar cada dia quan vinc a l’Ajuntament, i
no m’he volgut reservar cap plaça enlloc per la situació que tenim, no m’ha quedat
més remei. Hi ha dies que he hagut d’aparcar al carrer..., jo només aparco al lloc de la
policia quan no m’ha quedat més remei. Hi ha vegades que he hagut d’anar a voltar
allà baix a les fàbriques, com pot veure la situació de la plaça no és agradable per a
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ningú, i vostè m’ha dit que jo he dit o per honestedat, o per hipocresia, o per cinisme.
Miri, aquesta paraula m’ha agradat perquè cinisme és el que s’ha de tenir per
demanar-me que ho expliqui en aquest ple, quan jo ja ho he explicat i a més a més, li
he donat còpia de l’acta, que lamentablement avui no porto. L’acta que va firmar vostè
en el mes de maig, de l’acta d’ocupació de la plaça, la plaça té les tanques seguint el
que va signar vostè en aquella acta, té les tanques en els espais que no va cedir
l’INCASÒL i estan oberts els espais que sí va cedir. I l’INCASÒL va cedir aquells espais
perquè vostès van voler fer un acte de campanya electoral, que, curiosament , el van
fer dins l’espai que està tancat. Per tant, la plaça té oberts els vials d’accés als edificis i
té oberta la plaça d’accés a l’Ajuntament i ho té obert perquè és el document que va
signar vostè, i té oberta la llum perquè és una qüestió de seguretat ciutadana, perquè
l’acta de recepció de l’enllumenat la vaig signar jo. Per tant, s’ha de tenir cinisme quan
demana que es torni a explicar. Quan vostè coneix perfectament quina és l’explicació i
el motiu de perquè està així la plaça. Coneix perquè està així i coneix el perquè del seu
mal estat. Comprovaré, perquè vostè és especialista en barrejar les coses, si va ser vostè
qui va prendre la decisió de segregar la calçada del carrer Catalunya. A mi, tots els
tècnics m’han dit sempre que ho va obligar la Diputació. Ho comprovaré i en un
proper Ple li passaré la informació, si és com vostè diu, o si és com m’han dit els
tècnics, que davant d’un problema de trànsit tant greu com el que tenim aquí; la
Diputació, en cap moment, va donar un informe favorable per fer la carretera a un sol
nivell amb el conseqüent perill que comportava per als espais de la plaça. Fins i tot els
tècnics, m’han dit que la primera proposta era posar aquests passamans d’acer enlloc
dels bordons potents de formigó. Imagini’s un tràiler xocant contra una platina d’acer
enlloc de contra un bordó de formigó, si un tràiler se’n va lateralment li costarà una
mica saltar a la plaça, amb una planxa no li hauria costat gens.
Crec que li he contestat totes les preguntes que m’ha plantejat.
Sr. Estapé.Estapé.- Hi havia una pregunta directa sobre els bancs. Què es farà amb aquests
bancs.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Els bancs, en principi, són propietat de l’Ajuntament o seran propietat de
l’Ajuntament perquè s’havien certificat en obra. Tot i així, bancs que no es poden
utilitzar , probablement no ens els quedarem. Ens quedarem els que es poden utilitzar i
això, en tot cas, ho acabarem de decidir al finalitzar l’obra quan es tanqui la liquidació i
es decideixi quin és el cost final de les obres i com queda tancada. Veurem si aquests
bancs se’n van al magatzem municipal o se’n van al magatzem de l’INCASÒL. I, en tot
cas, si cal fer un ajust de preu també ho analitzarem. Crec que li he contestat a tot el
que havia comentat . Dic que és una bona notícia que la Diputació hagi entès el
problema de la travessera urbana i que tinguem aquests diners. Aquests 450.000 € per
convertir el carrer Catalunya amb una via cívica, que no paguem des del municipi,
sinó que subvenciona la Diputació i que no ha tancat la porta a altres subvencions que
puguin venir. Perquè realment és una obra d’una importància cabdal pel municipi i
que pot ser una bona alternativa de pas per la Rambla que, certament, té el paviment
en molt mal estat. Però, no és una obra nova, no és una obra de la qual hem d’exigir
les garanties a constructors que encara estan a prop, o que encara son a Incasol. I per
tant, el carrer Catalunya pot ser una alternativa, mentrestant no es pugui disposar de
pressupost per actuar integralment sobre la Rambla. I l’altre bona notícia és que, per fi,
es poden començar aquestes obres, que es facin el més ràpidament possible, el més
endreçades i amb la millor qualitat. Li canviem la imatge al centre del municipi.
Canviem aquesta situació de paisatge lunar que ens havia quedat i podrem tenir una
plaça en condicions com es mereix el municipi. Passem a votació?
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Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal
del PSC-PM, quin text, literalment, diu :

“Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2008,
va aprovar inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària anomenat “Projecte de
millora de la Plaça de Can Torrents”, redactat per l’arquitecte Alberto Vilassís Vega, si
bé condicionat a la incorporació de les determinacions que en el mateix acord
s’assenyalen.
Atès que l’esmentat acord i el projecte van ser sotmesos a informació pública
mitjançant edictes publicat en el taulell d’anuncis de la Corporació, en el diari el Punt
de data 18 de juliol de 2008, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número
176 de data 23 de juliol de 2008 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
número 5182 de data 28 de juliol de 2008, així com en la web municipal. Tanmateix,
h a estat sol·licitat informe de l’actuació proposada al Servei de Carreteres de la
Diputació de Barcelona.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel regidor Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del grup municipal del PSC de l’Ajuntament, número REG 6896, en data
25 d’agost de l’actual.
Vist l’informe, emès per l’Arquitecte Municipal, sobre les al·legacions presentades
durant el tràmit d’informació pública, el qual textualment diu:
“ANTECEDENTS
El Ple de la sessió extraordinària de data 01/07/08 va aprovar inicialment el projecte
d’obra municipal ordinària titulat “Projecte de millora de la Plaça de Can Torrents” que
s’emmarca en el projecte originari d’urbanització dels Jardins de Can Torrents, aprovat
definitivament pel Ple de l’ajuntament en sessió de data 15/12/05.
Durant el tràmit d’informació pública en Miquel Estapé i Valls, en representació del
Grup Municipal del PSC de la Roca del Vallès, presenta escrit d’al·legacions al referit
projecte amb data 25/08/08 i RE 6896.
Informe de les al·legacions
De conformitat amb allò establert a l’article 37 del ROAS, procedeix emetre informe de
les al·legacions formulades abans d’aprovar provisionalment el Projecte de millora de la
Plaça de Can Torrents, si s’escau.
7. Es demana a l’Ajuntament aclariment sobre les obres que s’han portat a terme
durant el mes d’agost, en quant a la inclusió o no d’aquestes en el projecte de
millora de la Plaça de Can Torrents.
En referència a aquest punt, s’informa que les obres que s’han dut a terme durant el
mes d’agost corresponen a la correcció de diferents desperfectes que han estat
detectats per part dels Serveis Tècnics d’aquest ajuntament.
8. Es demana a l’Ajuntament que les jardineres i pilones que s’instal·lin a la vorera
del C/ Catalunya no siguin elements fixes, sinó que siguin movibles per
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ocasions d’activitats multitudinàries i/o festives, respectant la configuració i
l’idea del projecte original que tenia com objectiu crear un espai conjunt amb el
tall del carrer Catalunya.
En referència a aquest punt, s’informa que, si bé és cert que el projecte original tenia
com a premissa la creació d’un espai conjunt (format pel pla de Can Sol, incorporant el
C/Catalunya i l’altra banda d’aquest), el volum i importància del trànsit del carrer
Catalunya va invalidar aquesta voluntat, posposant la unificació de la plaça amb la
carretera a una futura fase quant fos viable el desviament del trànsit del C/ Catalunya a
través d’itineraris alternatius i sigui possible el traspàs de les competències de la
carretera al municipi.
El projecte del Sr. Viaplana va ser aprovat amb les limitacions que representa el trànsit
per la carretera actual. La intervenció proposada, consistent en la col·locació de pilones
esfera Ø40cm cada 5m al llarg del C/ Catalunya i la col·locació d’un parterre lineal
d’aproximadament 120m2 i 3 escossells circulars, no suposen en cap cas una barrera
superior a la és en si mateixa l’existència de la via segregada. En tot cas es poden
considerar mesures de seguretat viària per reduir el risc de contacte vianant - xarxa
viària, per la gran majoria de dies en els que la carretera està oberta al trànsit.
9. Es demana a l’Ajuntament que les mesures de seguretat que s’implanten a la
vorera de la banda de la plaça de Can Torrents s’implantin a l’altra banda per
evitar el mateix risc, i que es faci constar a l’expedient d’un informe dels tècnics
municipals de proposta d’implantació de mesures de seguretat per al projecte.
Les boles pilones de pedra artificial de Ø25cm es situen a ambdós costats del C/
Catalunya, excepte en aquells trams en el que la vorera ofereix un ample insuficient per
a permetre una mobilitat segura al vianant.
10. Es demana a l’Ajuntament que es faci la delimitació de l’espai destinat a
aparcament amb elements no fixes per tal d’assegurar que tot l’espai es pot
utilitzar en activitats multitudinàries.
La franja d’aparcament proposada en el tram superior del C/ Montseny i delimitada
per 4 escossells, es troba en una situació absolutament perimetral i no suposa cap
limitació per a les possibles activitats multitudinàries que es puguin celebrar en l’espai
de la plaça.
En referència a la franja d’aparcaments proposada en el tram inferior del C/ Montseny,
aquest es troba adjacent a una barana fixa que resol la diferència topogràfica entre el
pla de Can Sol i aquest tram de carrer. Per tant, aquesta franja d’aparcament (que ja
existia de manera lineal en el projecte original) no suposa una nova limitació de l’espai
de les possibles activitats que en aquest espai es puguin celebrar.
11. Es demana a l’Ajuntament que es faci un projecte de restauració independent
que inclogui a tots els edificis que es troben a l’àmbit de la plaça (Can Torrents,
pou i pèrgola), o bé que els inclogui a tots en el projecte de millores, i que la
prioritat de restauració sigui avalada per informe tècnic municipal que ara no
existeix.
En referència a aquesta petició i atès l’estat actual de la pèrgola existent a l’àmbit de la
plaça, l’ajuntament ha cregut convenient fer incorporar en el projecte de millores la
restauració d’aquesta, en quant la considera un element formal de la plaça.
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En referència a l’estat dels edificis existents al voltant de la plaça (Can Torrents, i inclús
Can Sol), la intervenció en aquests correspondria a obres d’una naturalesa totalment
diferent a l’objecte del projecte en qüestió, i per tant caldria la realització d’un projecte
d’obres de restauració, condicionament i remodelació concret, totalment deslligat d’un
projecte d’urbanització com és el dels jardins de Can Torrents.
12. Es demana a l’Ajuntament que revisi l’import del projecte i es justifiqui la
necessitat de totes les actuacions d’aquest.
En referència a la necessitat de les actuacions proposades en el projecte de millores dels
jardins de Can Torrents, s’informa que aquest projecte de millores neix arrel de la
necessitat de solucionar tota una sèrie de disfuncions de projecte que dificulten el
correcte ús de l’espai, i que han estat detectades un cop finalitzades les obres
pràcticament en la seva totalitat.
Els problemes més acusats són:
6. Indisciplina generalitzada de la circulació i estacionament de vehicles a la
zona urbanitzada, produïda essencialment per la manca de places
d’aparcaments i la indefinició en la delimitació de la zona de pas vehicle –
vianant.
7. Desnaturalització de la secció del carrer Montseny, produïda per la
indefinició en la delimitació de la zona de pas vehicle – vianant, agreujada
per la manca d’arbrat del carrer.
8. Inseguretat dels vianants a l’aparcament de la part posterior de
l’Ajuntament, on existeix la intromissió constant de vehicles a la zona de
vianants.
9. Absència de zones de ombra a la part de plaça delimitada pels C/ Pompeu
Fabra – Montseny – Catalunya que generin espais d’estada.
10. Degradació de la pèrgola preexistent i problemes amb les defecacions d’aus
niades a la teulada.
L’objecte de les millores incloses en el projecte proposen solució a aquests problemes
mitjançant actuacions essencialment d’arbrat, d’aparcament i seguretat viària.
En aquest sentit, l’existència d’una nova visió per part de l’equip de govern que té
prevista la creació d’un eix cívic des del carrer Major, la Rambla i Placeta de l’Era, és
incompatible amb l’execució del projecte complementari prèviament aprovat, i per
tant de la dotació de les places d’aparcament que tenia previst el projecte original dels
jardins de Can Torrents es resol en el projecte de millores.
En referència al l’import del projecte, existeix informe tècnic favorable emès en data
20/05/08.”
Vist l’informe emès per la secretaria de la corporació, de data 15 de setembre de 2008,
obrant en l’expedient.
Vista la documentació tècnica presentada, en compliment de l’acord del Ple de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de data 1 d’agost de 2008 amb número de registre
d’entrada 6556, ha incorporat la totalitat de la documentació necessària per ser
considerat projecte executiu i poder ser contractat, d’acord amb el que estableix
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l’informe de l’Arquitecta Municipal en data de 15 de setembre de 2008, obrant en
l’expedient.
Vist l’informe tramès pel Servei de Carreteres de la Diputació de Barcelona en data 23
d’octubre de 2008, el qual s’ha emès favorablement, amb les consideracions següents:
-

-

-

-

-

-

“A la carretera es col·locarà rigola blanca de 30x30x8cm.
Es reposarà el ferm de al carretera en tots els trams on resti deteriorat per
causa d’aquestes obres, la capa de rodament sempre serà una S-12 amb
àrid granític, en general el paviment haurà de complir amb la instrucció
6.1.I.C.
No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada
de la carretera. S’hauria d’evitar la caiguda d’elements arboris, fulles
branques, a la calçada en tot moment. Qualsevol element que es disposi,
senyals, faroles, mobiliari etc, hauria de separar-se un mínim de 0,5 m, la
part més pròxima a la calçada.
Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a cap edificació,
o que hagin quedat descalçats o en perill per les obres.
Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i d’alta
intensitat nivell II. El sol·licitant també serà el responsable del seu
manteniment i conservació.
Es complirà la normativa municipal vigent, així com el corresponent
reglament sectorial.
Es complirà el planejament vigent.
Les voreres compliran el decret de supressió de barreres arquitectòniques.
Els encreuaments de serveis es preveuran en dues fases mitjançant pas
alternatiu degudament senyalitzat, i en període de mínim transit. En cada
fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb la
capa de rodament corresponent. La duració de les obres a la calçada serà de
dos dies com a màxim. La generatriu del tub estarà a una profunditat
mínima d’1m. respecte la rasant de la calçada. Es col·locarà un contratub
per a facilitar possibles reparacions futures.
En quan al pas de vianants es disposarà d’una franja d’uns 5 m. sense
aparcar, abans de cada pas de vianants, a l’efecte de no minvar la visibilitat
dels vianants. El pas de vianants anirà sempre de vorera a vorera. Tindrà una
visibilitat superior a la distància de parada. No estarà prop de cap parada de
bus. Estarà confeccionat amb pintura retroreflectant i antilliscant. Es
preveurà un senyal S-13 per cada pas de vianant i cada sentit. També una
de prohibit aparcar. Els senyals de perill, es disposaran amb suficient
antelació abans del mateix.
S’haurà de preveure els desviaments de trànsit. En general els desviaments
hauran de complir amb la norma 8.3-IC.
En general s’haurà de complir amb tot allò que prescriu la Llei 7/1993 de 30
de setembre de carreteres, l’ordenança de 9 de maig de 1995, d’ús i
defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona i el
Reglament general de carreteres 293/2003, de 18 de novembre de 2003.”

Atès que el tràmit procedent és el de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 37 del ROAS, per la qual cosa és competent el Ple
de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i del Règim Local de
Catalunya.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- ESTIMAR, únicament, pel que fa a la primera de les al·legacions presentades,
les consideracions formulades en l’escrit presentat, obrant en l’expedient,
DESESTIMANT tota la resta, en base als motius relacionats en la part expositiva del
present acord.
SEGON.- APROVAR, definitivament, el projecte d’obra municipal ordinària titulat
“Projecte de millora de la Plaça de Can Torrents”, redactat per l’arquitecte Alberto
Villassís Vega, amb un pressupost d’execució per contracta de 176.617,05 €, iva
INCLÒS, amb les consideracions formulades pel Servei de carreteres de la Diputació de
Barcelona i que s’adjunten com annex II al present acord.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut Català del Sòl.
QUART.- PUBLICAR aquest acord en el BOP, en el DOGC, en el diari El Punt i en el
butlletí informatiu municipal, així com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la
pàgina web www.laroca.cat. “
B.3. Aprovació compatibilitat de la treballadora Marta Nuet
Nuet i Blanch per a exercir com
a docent a la UAB.
Sr. Alcalde.Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia és el punt B-3 que tracta d’aprovar la
compatibilitat de la treballadora de la biblioteca, la Sra. Marta Nuet i Blanch, per
exercir com a docent a la Universitat Autònoma de Barcelona. Té la paraula, el
portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, el Sr. Manel Álvarez, en nom de
l’Equip de Govern.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. A petició de la treballadora, la Sra. Marta Nuet que
treballa a la biblioteca de la Roca que ens demana compatibilitat per activitat docent a
la Universitat Autònoma de Barcelona. Vist que la direcció de la biblioteca ha informat
favorablement, vist també que no es modifica ni la jornada laboral ni l’horari que té
aquesta treballadora a la Roca, proposem autoritzar aquesta compatibilitat per
l’exercici de les tasques de professora associada a la Universitat Autònoma de
Barcelona. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- No
Sr. Alcalde.Alcalde.- Passem a votació ?.
Conclòs el debat per l’alcaldia es sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per
unanimitat, quin text, literalment, diu:

“Vista la petició de compatibilitat efectuada per la Sra. Marta Nuet Blanch, personal
laboral en la plantilla d’aquest Ajuntament per a activitat docent a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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Atès que l’article 1.2 d) Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, disposa que aquesta norma és
d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals.
Atès que l’article 4 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, disposa que el personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei solament pot tenir un segon lloc de treball o una
segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic i que
hom pot autoritzar, una vegada complertes les prescripcions d’aquesta Llei, la
compatibilitat per a ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en
règim de dedicació a temps parcial i amb una durada determinada.
Vist el que estableixen els articles 5 i 6 de la norma legal abans esmentada i , de
conformitat amb el que disposen els articles 16 i següents d’aquest text legal.
Vist l’informe favorable emès per la Direcció de la biblioteca municipal.
Atès que l’article 22.2 de Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administracio de la Generalitat, preveu que en l’àmbit de les
corporacions locals, la competència per fer les declaracions de compatibilitat correspon
al Ple de l’Ajuntament.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Marta Nuet Blanch, personal
laboral fix d’aquest Ajuntament per a l’exercici de les tasques de professora associada
de la Universitat Politècnica de Catalunya.
SEGON.SEGON.- El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball
ni l’horari de la interessada i, quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi del
lloc en el sector públic o de modificació en les condicions del lloc de treball.
TERCER.TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la
interessada, a l’àrea de servei i atenció a les persones i al registre de personal de la
Corporació.”
B.4. Aprovació del reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a exercicis
anteriors.
Sr. Alcalde.Alcalde.- El quart punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació, del reconeixement
extrajudicial dels crèdits corresponents als exercicis anteriors. Té la paraula el portaveu
del Grup Municipal de convergència i Unió, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Portem a aprovació 2 factures de l’any passat. Concretament 1 del grup de
serveis per import de 13.840€ amb data 31-12-2007 . Aquesta factura no va poder
entrar en el pressupost de l’any passat i l’altre factura és de Inimo, SCP per import de
2.180 € amb data de factura d’ 11 de juliol del 2007. En aquest cas és per la
instal·lació d’un aire condicionat al camp de futbol de La Torreta, si no recordo
malament. Són factures que pertanyen a l’any anterior. La llei diu que quan no s’han
comptabilitzat amb l’any perquè han arribat més tard, s’ha d’aprovar pel Ple i
simplement és aprovar-les. Gràcies.
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Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?, Algun
comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- El Sr. Fernández
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Fernández?
Sr. Fernández.Fernández.- El primer que volia era preguntar si aquesta factura de “B.B. Serveis”
tenia informe d’intervenció perquè fos d’aquelles factures que es produïen fora de
contracte o havent superat el contracte. Era una pregunta sé que hi havia hagut un
altre d’aquesta empresa que sí que estava en aquesta situació. Per tant, la primera
pregunta era aquesta. La segona pregunta...home, 11 mesos...és sorprenent que es
trigui 11 mesos en presentar-se al Ple. Si ens pot explicar perquè triga 11 mesos en
presentar-se al Ple una factura que entenc que l’han presentat fora de termini o potser
l’han presentat ara o quin ha estat el motiu per què s’ha presentat en tant de retard. És
a dir, poden succeir aquestes coses, però entenc que passen a primers d’any i no pas a
finals d’any . Per tant, en tot cas, que ens poguessin explicar una mica això i ,lligat amb
això, també una preocupació, en temes econòmics que és que a data d’avui encara no
s’ha presentat el compte general. El dia 15 d’octubre era el termini per la presentació
de compte general. No s’ha presentat i això pot provocar que algunes de les
transferències que la Generalitat ens hagi de fer es quedin bloquejades per no estar
dins de termini. Crec que...vostè sempre havia criticat la nostra gestió i parlant
malament de la nostra gestió...bé jo crec que nosaltres sempre presentàvem el compte
general dins de termini, per tant, potser que s’ho facin mirar. Primer : Com és que una
factura arriba tant tard? Potser és responsabilitat de l’empresa. Jo li pregunto quin és el
motiu . Potser és l’empresa que l’ha presentat ara fa 2 mesos o fa un mes i aleshores és
responsabilitat de l’empresa. L’altre és encara més anterior ...doncs, quins són els
motius d’això. Si és que les empreses ho han presentat més tard no hi hauria cap
problema, però sí que una preocupació molt gran perquè, bé...és que el compte
general quan havia d’estar aprovat no estava aprovat i això sí que pot portar
problemes en el municipi de cara a les relacions amb la Generalitat . Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.Álvarez.- La veritat és que nosaltres també estem preocupats. Aquesta preocupació
que vostès tenen, nosaltres també la tenim i és una preocupació, com vostè diu, molt
gran. La situació econòmica que tenim no és bona, la que té tothom no és bona, però
especialment al nostre Ajuntament no és per tirar coets. Vostès ja ho saben, ja ho he dit
en alguna ocasió en aquest Ple i no és que sigui dolenta per allò que estem fent
nosaltres, però l’herència que hem trobat com ja saben no és d’aquelles per estar
contents. No hi ha intervenció respecte a aquesta factura. Per tant, no hi ha cap
problema amb ella. És sorprenent, són coses que passen, a vostès també els hi passava
això. Són factures que queden o bé en un lloc on no han de quedar, que queden
pendents de signar, que queden pendents de conformar i arriben, quan arriben. De
totes maneres, deixi’m dir-li una cosa sobre aquesta factura de l’aire condicionat de La
Torreta. Li agraeixo la pregunta perquè em permet explicar una situació que jo diria
que és irregular de la seva gestió econòmica dels anys anteriors. Vostès van agafar
compromisos que no podien agafar, vostès van fer coses que no podien fer, vostès per
guanyar unes eleccions a part de gastar-se els diners de l’INCASÒL que havia de ser per
habitatge social, se’ls van gastar amb places . És curiós que alguns dels companys del
seu grup no tinguin coneixement del que ha passat realment, perquè en les converses
que teníem amb l’INCASÒL ells ho tenien molt clar; a canvi de les parcel·les vostès
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tenien places, a part d’un conveni per fer un nou barri a la Torreta . Aquesta és la
realitat, més de 2000 milions de pessetes amb 2 places i després diuen malbaratament
, amb uns bancs que algú es va treure de la butxaca i que jo no ho entenc...resulta que
tothom ens diu que són la mar d’incòmodes i el Sr. Estapé surt i li pregunta a la gent
gran i la gent gran pot seure tranquil·lament, doncs a mi em queden les cames que no
arribo a tocar el terra. Hi ha gent... segurament, vostè és més alt, i segurament, té
també amistats de la seva alçada, però la veritat és que els peus no toquen a terra. La
veritat és que de 2000 milions... no li he dit encara això de l’aire condicionat ...només
comentar-li que aquesta factura de l’aire condicionat del camp de futbol de La Torreta,
si no recordo malament, nosaltres fa un any li vam enviar una carta a vostès perquè ens
donessin resposta a la petició que ens feia el club de futbol de la Torreta d’un
compromís verbal de vostès respecte al club perquè...instal·leu l’aire condicionat que ja
el pagarem després a l’Ajuntament . Això no es pot fer, i això vostès ho sabien i això és
una irregularitat i això són coses que vostès feien. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Álvarez. Algun comentari Sr. Fernández?
Sr. Fernández.Fernández.- Sí, sí, sí
Sr. Estapé.Estapé.- S’ha de respondre amb al·lusions això de la factura?
Sr. Alcalde.Alcalde.- Quines al·lusions? No hi ha hagut al·lusions, Sr. Estapé aquí.
Sr. Estapé.Estapé.- Aquí hi ha hagut una pregunta molt ...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé, hi haurà un sol torn o vostè o el Sr. Fernández
Sr. Estapé.Estapé.- Sr. Ros, aquí sempre que hi ha hagut una al·lusió específica com la que
m’ha fet ara el Sr. Álvarez i , a més a més, el Sr. Álvarez és especialista en aquest tema,
doncs ens tocaria respondre. La meva voluntat és només aclarir-li si és que té dubtes
sobre aquesta qüestió.
Sr. Alcalde.Alcalde.- No hi ha cap al·lusió específica Sr. Estapé. Vol utilitzar vostè el torn de
paraula o li passo al Sr. Fernández?

Sr. Estapé.Estapé.- Ha fet al·lusió a la meva persona directament. Hi ha una factura, hi ha un
compromís verbal que segons ell...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé, vostè s’ha donat per al·ludit perquè el compromís deu ser
personal, però ningú...
Sr. Estapé.Estapé.- És que l’Alcalde l’any passat, al mes de juny, era una altra persona
Sr. Alcalde.Alcalde.- Ningú ha parlat de l’Alcalde, ni del seu nom. S’ha parlat d’Equip de
Govern, per tant
Sr. Estapé.Estapé.- Ha mencionat a l’Alcalde i ha parlat d’un compromís verbal. Sr. Ros,
siguem una mica seriosos i si no es vol que es mencioni o que es contesti directament
la qüestió, doncs no...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé, ja comprovaré amb actes si realment és com vostè diu.
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Sr. Estapé.Estapé.- Té la cinta aquí mateix.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sí, però no rebobinarem ara la cinta. Li dono 2 minuts. Té 2 minuts per
contestar.
Sr. Estapé.Estapé.- Utilitzaré 2 minuts de la seva escala de temps, eh. Sr. Ros? En tot cas, Sr.
Álvarez, el primer que li he de dir és que vostès em van enviar una carta. Una carta
molt curiosa, sorprenent. Vaig parlar amb la Secretària i li vaig respondre, li vaig
explicar tot el que havia de saber respecte a aquesta factura. El procediment per poder
pagar una factura a l’Ajuntament és mol clar, per qualsevol entitat i per qualsevol
proveïdor. Ha de tenir una autorització de despesa de l’Ajuntament per assumir aquella
despesa i això és un procediment que es va imposar fa més de 10 anys. No sé si ara
s’aplica, no ho sé, ho desconec, però veiem com estant anant altres coses m’imagino
que també ho deu haver patit perquè costa molt imposar. El procediment és aquest i si
una entitat s’adreça a mi per dir-me si crec que hi ha d’haver aire condicionat a un lloc
on lògicament feia calor, doncs li dic que sí. Però el procediment és molt clar. Hi ha
uns tècnics que gestionen, en aquest cas, una enginyeria municipal, a través de la qual
s’ha de fer la gestió de presentar un pressupost, una autorització de despesa i després
afrontar aquest pagament. Aquest és el procediment que li explico a vostè i que li vaig
explicar en el seu moment al Sr. José Antonio Miralles. Jo no sé... jo crec que no va
haver-hi cap mala voluntat, sincerament, i l’aire condicionat feia falta. A partir d’aquí, si
vostès d’això en volen fer una muntanya, com ara en fan, doncs, la veritat és ridícul i
patètic.
Sr. Estapé.Estapé.- Gràcies per la brevetat Sr. Estapé. Sr. Fernández?
Sr. Fernández.Fernández.- Sí, és habitual en el Sr. Álvarez quan se li pregunta una cosa parlar de
tot. Jo ja sé que nosaltres som els culpables de l’ensorrament del món mundial i per
tant, aquesta responsabilitat ja l’assumim i viurem amb ella, amb aquesta càrrega per
tota la nostra existència. Vull dir que això és així i vostè tindrà 10 anys o 12 anys per
poder justificar la seves gestions, les seves capacitats o incapacitats de gestionar i de
solucionar problemes en base a la nostra culpa. Per tant, això ja forma part de la
tradició. Però, en tot cas, comentar-li que del conveni de l’INCASÒL hi ha 2 convenis
diferents i un conveni no fa referència a l’altre. Per tant, no barregi coses com abans ha
fet el Sr. Alcalde. Jo no li he preguntat per la factura en concret. En tot cas, ja li ha
respost el Sr. Estapé sobre la factura. Jo, el que li he preguntat és quin és el motiu de
què, pràcticament, 15 mesos després de la data de la factura es porti a aprovació de
ple. Jo li he fet aquesta pregunta i no me l’ha respost. A més a més, quan va haver una
carta, en un moment determinat on el Sr. Estapé ja va donar les explicacions a la
Secretària. Per tant, jo li pregunto per la seva gestió, vostè pot amagar les seves
incapacitats de gestió, atacant-nos a nosaltres. Està en els seu dret . Miri, això no
aporta solucions als ciutadans , però està en el seu dret de fer-ho. Jo el que li pregunto
és si el motiu que la factura del 31del 12 es presenti ara és perquè l’empresa ho ha
presentat tard i per tant no hi ha cap problema o si hi ha hagut alguna altra qüestió.
Aquesta ha estat una pregunta senzilla. Vostè a partir d’aquí ...i intentar escampar tot
el que vulgui. Miri, la situació de tots els municipis i la situació econòmica en general és
francament complicada. En aquest municipi s’ha produït una situació, en la qual,
vostès van prendre una decisió que va ser tirar enrere una venda que vostès
consideren que no hi havia les garanties. En tot cas és la seva opinió contra la nostra i
aquí podem discutir-nos sobre opinions, seves i nostres, però són vostès qui van
proposar tirar enrere la venda d’aquesta parcel·la. A partir d’aquí, ens pot seguir
acusant a nosaltres com a responsables de tots els mals del món, però escolti’m ara sí
que hi ha una cosa que és responsabilitat seva que és presentar, dins del termini,
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l’aprovació del compte general i això sí que és responsabilitat de la seva gestió i aquí
no pot vostè excusar-se en el que van fer els altres. Aquí, hi ha uns equips tècnics que
treballen i vostès els hi fixen les prioritats i hi ha unes lleis i unes normatives que
complir que abans l’Alcalde deia que és molt estricte en el compliment de la
normativa. Però mira, resulta que ja ni ha una que ens la saltem quan ens convé o no
ens convé. Escolti, aquí hi ha una cosa que, a més a més, amb la nova normativa pot
portar conseqüències negatives pel municipi, pel que fa a la relació i les transferències
que ha de fer la Generalitat i això és responsabilitat de la seva gestió. Ara, pot vostè
intentar disfressar-ho tot el que vulgui i el Sr. Alcalde continua dient que la culpa de
tot l’ensorrament del món mundial és nostra i d’això en concret també és nostra. Però
escolti, vostè fa un any i mig ja, pràcticament, 17 mesos que estan governant . I abans
li volia fer un prec al Sr. Alcalde, vostè pot seguir destinant el temps que consideri
oportú a buscar les coses que nosaltres vam fer malament. Té tot el dret de fer-ho,
però aquest temps l’està restant del temps necessari per solucionar els problemes del
municipi. Per tant, dediquis prioritàriament a això. Si, a més a més, vol fer altres coses,
però solucioni els problemes. En un municipi on la sensació general és que tot està
aturat i que no s’està avançant en res. Aquesta és la sensació que es té al municipi. A
partir d’aquí, segueixi vostè gastant, el poc temps que dedica al municipi, en veure el
que vam fer malament per intentar desgastar políticament a l’oposició. Dediqui’l en
això i el perjudicat segueix sent el municipi.
Sr. Alcalde.Alcalde.-Gràcies Sr. Fernández, li contestarà les solucions el Sr. Álvarez i després li
contestaré jo.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Ridícul i patètic, adjectius que ha dit el Sr. Estapé i que repeteixo jo també.
Miri, el procediment no va ser correcte i vostès ho saben i ara potser ens ho volen
vendre d’una manera ... que s’havia de muntar l’aire condicionat, les coses no es feien
bé i aquí els hem pillat. La memòria és important i sobretot en política, Sr. Fernández.
Li recordo que vostè va votar a favor de la rescissió del contracte de venda de la
parcel·la. Vostè i tots els seus companys. Vostè que ens acusa de tantes coses: que no
fem res i que estem mirant només aquelles coses que vostès feien malament. Miri, no
podem dedicar el temps a això, és que no acabaríem. Per tant, les coses surten. Només
que tingui en compte això. Sobre el tema de la parcel·la, vostè va votar a favor d’això,
li recordo, també, que va ser un dels temes que va passar l’anterior Alcalde a l’Alcalde
actual i que és limitava a un full A-4 amb 6 línies miserables. Aquest va ser el traspàs de
poder de l’anterior Alcalde a l’Alcalde actual i respecte a la parcel·la de Bellsolà deia
que no s’ha cobrat el rebut que s’havia de cobrar. Aquesta és la seva bona gestió? I sap
què suposa això? Que vostès es van gastar diners que no teníem. Hem hagut de
concretar crèdits per import de 3.200.000 € per pagar això que vostès van fer per
guanyar unes eleccions, per intentar guanyar unes eleccions com les places i que a part
d’aquests diners que s’han de retornar, s’ha de retornar els interessos i això és
responsabilitat de vostès i permetin-me una cosa, li fregaré per la cara tota la legislatura
perquè crec que ho haig de fer, és la meva responsabilitat, estem aquí per gastar els
diners que tenim, no els que no tenim i vostès van gastar diners que no tenien.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Álvarez. Mirin, jo els hi voldria dir una cosa i és que quan
s’hereta una situació econòmica tant greu com la que hem trobat, s’ha de ser molt
responsable. ..Sr. Fernández, Sr. Parra, si us plau. Quan es troba una situació...Sr. Font,
Gabriel...continuem.
Aquests dies estem veient com es fa el traspàs de poders als Estats Units d’Amèrica i
s’han previst 2 mesos per fer aquest traspàs, evidentment no és comparable, però el
que sí que és cert és que quan ens trobem en una situació com en la que ens hem
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trobat, potser s’hauria d’haver estat una mica més estricte. La parcel·la de Can Font de
la Parera es va vendre amb unes condicions que deixen molt que desitjar, es va valorar
en 5 milions d’euros. El Senyor que l’ha comprada va crear una societat limitada per
l’ocasió amb un capital mínim de 3006 € i va avançar 100.000€ en un pagament que
havia de fer de 2 milions d’euros, 1.200.000 més 800.000 de l’IVA. Avançava tot l’IVA.
Això crec que era al Setembre de 2006. Aquest senyor rep primer la parcel·la només
amb els 100.000 €, la hipoteca per valor de 8 milions d’euros i a partir d’aquí paga el
1.900.000 que faltava per arribar als 2.000.000. És obvi que hi ha una situació de poca
prudència per dir-ho d’una forma elegant, de molt poca prudència perquè aquest
senyor no té un duro. Hipoteca la parcel·la i amb les condicions de venda en el plec de
clàusules de venda d’aquesta parcel·la, per davant de la clàusula resolutòria que és la
que ens permet recuperar la parcel·la està la hipotecària. Per tant, el banc que li dóna
els diners en aquest senyor sempre passaria per davant de l’Ajuntament. La situació de
risc de l’Ajuntament davant d’aquesta parcel·la és gravíssima. Aquell 1.200.000 € que
s’ingressa es gasta, però evidentment s’ha ingressat. Però al febrer de 2007, 4 mesos
abans de les eleccions l’1.800.000 € que s’ha d’ingressar en concepte de segon
pagament no s’ingressa. No arriba mai a aquest Ajuntament i ja s’ha gastat i el Sr.
Estapé fa un requeriment notarial perquè es pagui i en el traspàs de poders m’ho deixa
apuntat en un paper i la Secretària m’adverteix de la situació i la interventora també i
al mes d’estar en el Govern hem de convocar un Ple extraordinari al juliol de 2007 per
resoldre la venda d’aquesta parcel·la i consignar un crèdit de 3.200.000 €, que són
molts diners, més de 500 milions de les pessetes. 3.200.000 € que posen al municipi al
límit de l’ endeutament. No podem demanar ni un euro més sense anar a tutela de
Sindicatura de Comptes. És una situació certament greu, greu com per no dir
alegrament que es poden fer segons quines coses al municipi. Una situació molt greu,
tan greu que quan succeeixen coses tan curioses com que després de 12 anys d’estar
vostès al Govern ningú s’hagi preocupat de saber com s’obtenen les zones verdes, que
normalment s’han d’obtenir per gestió urbanística i per cessió gratuïta haguem de
destinar 600.000 € del pressupost d’inversions d’aquest any de diners que no teníem i
que hem de demanar amb un crèdit superior . Pel que fa al canvi d’any ens alleugia
una mica el nivell d’endeutament tornem a posar-nos en el nivell màxim
d’endeutament per haver d’afrontar el pagament d’una zona verda que feia 3 o 4 anys
que estava en un expedient d’expropiació, en un expedient d’apreuament, que havia
arribat absolutament als límits. Realment no és una situació afalagadora. L’Ajuntament
està en una situació econòmica greu i en aquest moment en què la situació de crisi
econòmica ha fet mínbar els ingressos, la situació encara s’agreuja més. L’any que ve
no hi haurà increment del pressupost i ,per tant, no es podrà arribar a demanar ni un
euro més. Hi ha 2 sol·licituds més d’expropiació de zones verdes i vostès les coneixen
per què ja hi eren abans de les eleccions. Això és una gran i molt mala gestió . Jo crec
que ,com ha dit el company d’Iniciativa, en broma, déu n’hi do el que donen de sí 2
factures que no haguessin hagut de tenir més transcendència perquè d’aprovacions de
reconeixements extrajudicials de crèdits corresponents a exercicis anteriors, en aquets
plenari, se n’han aprovat molts. Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestats pels regidors del Grup Municipal del
PSC-PM, quin text, literalment, diu :

“ATESA la necessitat de reconeixement extrajudicial de crèdits per la presentació en el
departament d’Intervenció de les següents factures, corresponents a exercicis anteriors:
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Factura Data

Proveidor

Import Partides

168

31/12/2007

GRUPO (B) B SERVICIOS
DIVERSOS SL
13.841,52

07 452 22703

Gestió Casal d'avis

2733

11/07/2007

INIMO SCP

01 121 622

Condicionament edificis municipals

2.180,40

Denominació

ATÈS que de conformitat amb l’article 176 TRLHL i 26 RD 500/1990 amb càrrec a
l’estat de despeses de cada pressupost només podran contraure’s obligacions derivades
d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin
en l’any natural del propi exercici pressupostari. No obstant, s’aplicaran als crèdits del
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
a) Les obligacions procedents d’exercici anteriors a què fa referència l’article
60.2 RD 500/1990.
ATÈS que de conformitat amb l’article 60.2 RD 500/1990 correspon al Ple de l’entitat
el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que existeixi dotació pressupostària,
operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera.
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.3 de les Bases d’execució del Pressupost per
al 2008 quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la
realització efectiva d’una despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagi autoritzat el
compromís d’aquesta despesa i sense que existeixi consignació pressupostària, la seva
aprovació correspon al Ple.
VIST l’informe de Secretaria emès en data 7 de novembre de 2008, en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels
esmentats crèdits pertanyent a un altre exercici pressupostari durant l’actual.
VIST l’informe d’Intervenció de data 7 de novembre de 2008.
VISTA la relació comptable de factures F2008/36.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a exercicis
anteriors que es relacionen en la relació de factures F2008/16 i aplicar-los amb càrrec al
Pressupost de l’exercici 2008.

Factura Data

Proveidor

Import Partides

168

31/12/2007

GRUPO (B) B SERVICIOS
DIVERSOS SL
13.841,52

07 452 22703

Gestió Casal d'avis

2733

11/07/2007

INIMO SCP

01 121 622

Condicionament edificis municipals

2.180,40

Denominació

SEGON.SEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la
seva comptabilització. “
B.5. Aprovació inicial modificació de crèdit 5/08 sota la modalitat de Suplement de
Crèdit.
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Sr. Alcalde.Alcalde.- El darrer punt de l’ordre del dia és l’aprovació inicial de la modificació de
crèdit 5/08 sobre la modalitat de suplement de crèdit. Té la paraula el regidor
d’hisenda i promoció econòmica el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Portem a aprovació una modificació de crèdit sota la modalitat de
suplement de crèdit finançada amb romanent de tresoreria. Els imports són els
següents:
-Per la partida de gestió de casal d’avis un import de 31.000 €
-Per la partida de contracte de gestió del SAD, del Servei d’Atenció Domiciliaria
27.000 € més.
-Per la partida de defensa jurídica 43.000 € més.
-Per la partida d’aportació al Consorci de residus 29.000 € més
Fan un total de 130.000 € que, com he dit, surten del suplement del romanen de
crèdit de l’any passat . Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Cap comentari
Sr. Alcalde.Alcalde.- Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestats pels regidors del Grup Municipal del
PSC-PM, quin text. literalment, diu :

“ATÈS
“ATÈS que d’acord amb l’article 35 del RD 500/90 l’Ajuntament de La Roca del
Vallès ha d’assignar crèdit per a la realització de despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins a l’any 2009 i per a les quals el crèdit
previst resulta inexistent o insuficient i no és objecte d’ampliació.
ATÈS que els suplements de crèdit es regulen al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial
Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de
Pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del RD 500/90, aquestes modificacions poden
finançar-se, entre d’altres, a càrrec del romanent líquid de tresoreria.
ATÈS que l’article 37 del RD 500/90, aquests expedients han de ser incoats per ordre
de l’Alcalde, havent-se d’acompanyar d’una memòria justificativa de la necessitat de la
mesura.
ATÈS que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa per l’Alcalde a l’aprovació del
Ple de l’Ajuntament.
VISTA la Memòria justificativa de la necessitat de la modificació.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER.PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 5/2008 sota la modalitat de
Suplement de Crèdit finançada amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses
generals de conformitat amb el següent detall:
Modificació de Pressupost 5/2008 SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA
07 452 22703
07 452 2270300
01 121 2260300
06 441 46701

DENOMINACIÓ
GESTIÓ CASAL D'AVIS
CONTRACTE GESTIÓ SAD
DEFENSA JURÍDICA
APORTACIÓ CONSORCI DE RESIDUS
TOTAL

IMPORT
31.000,00
27.000,00
43.000,00
29.000,00
130.000,00

CONCEPTE
870 01

DENOMINACIÓ
APLICACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT

IMPORT
130.000,00

SEGON .- Publicar el present acord al BOP, per al tràmit d’informació pública, exposar
durant un període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 del RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals. En el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini
esmentat, l’acord de modificació del Pressupost de l’exercici 2.008, s’entendrà
definitivament aprovat per aquesta Corporació.
TERCER .- Facultar al Sr. Alcalde - President, tant àmpliament com en Dret sigui
possible per a les signatures dels documents necessaris per l’execució d’aquest acord.”
Sr. Alcalde.
Alcalde.lde.- Com a punt B-6 estarien les mocions que ha presentat el grup municipal
socialista. Crec que seria bo que els regidors disposessin d’una còpia.
Sí les presentem d’una a una? Les discuteix totes juntes?
Sr. Estapé.Estapé.- Discutim d’una a una.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Les discutim d’una a una. Té la paraula el Sr. Estapé.
Sr. Estapé.Estapé.- Molt breument .
“El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat els pressupostos per a l’exercici
2009 i aquests no inclouen cap inversió específica per a la construcció del nou CEIP la
Torreta.

En aquests moments l’Ajuntament de la Roca del Vallès està realitzant el procés
d’adjudicació del concurs de redacció del projecte del CEIP La Torreta.”
Aquesta és la informació que nosaltres tenim. En el cas de que s’hagi adjudicat ,
s’hauria de fer l’esmena corresponent en aquest paràgraf.

“Els edificis del CEIP La Torreta actuals tenen greus mancances i , a més, no disposa
d’espai suficient per encabir a tots els alumnes actuals, fet que ha provocat la
instal·lació de mòduls prefabricats al pati.”
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.
Nosaltres ho hem dit en vàries ocasions per nosaltres aquesta és la inversió més
important que s’ha de portar a terme al municipi, però que s’ha de portar de forma
més urgent i el que portem aquí en el Ple és una proposta per demanar conjuntament
tot el plenari a la Generalitat de Catalunya que es proveeixi la construcció del CEIP La
Torreta a l’exercici del 2009.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.Gil.- Perdó, pel to, però es que no puc d’una altra manera. El primer és que a mi
em sap greu, doncs, bé del que vostès es queixen moltes vegades, nosaltres no
tindrem l’opció ni de poder parlar entre nosaltres, ni de poder valorar aquesta moció.
Per tant , jo en principi, com no l’he pogut valorar amb les meus companys, crec que
no puc prendre una decisió favorable. Gràcies
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil.
Ara parlo jo en nom de Convergència I Unió tenia previst parlar-los de la situació
d’aquesta escola i aprofito per fer-ho i crec que amb la informació que els hi donaré
quedarà clara la inconveniència de portar a aprovació aquesta moció. El delegat
territorial del departament d’educació amb seu a Mataró i ara amb una delegació
oberta a Granollers des de fa 3 dies va fer una visita dimecres, una visita programada
des de fa bastants dies, on vàrem visitar les escoles i les possibilitats de futures escoles.
I una d’elles és la de La Torreta. El CEIP de La Torreta per la Delegació Territorial és una
prioritat. El projecte començarà a redactar-se en breu, el projecte constructiu. Ja
disposem d’un avantprojecte i precisament ahir dimecres es va reunir la mesa de
contractació i va decidir també l’adjudicació a l’equip redactor d’aquest projecte
constructiu. D’altra banda la Generalitat en els pressupostos del 2008 té una partida, la
42161990090 que són les aportacions del Departament a GISA. GISA és l’empresa
pública que es farà càrrec de la construcció del CEIP La Torreta i té una protecció no
territorialitzable de 175.400.000 € per a fer escoles. Una escola val 3 milions, 3 milions
i mig d’euros aproximadament. Depèn de la situació, depèn de les condicions i de la
tipologia constructiva. Aproximadament és el que tenim calculat pel CEIP de La
Torreta. L’adjudicació d’aquest imports es produeix 2 vegades l’any per acords del
Govern del Generalitat. L’any 2008 els acords de la Generalitat es van prendre el mes
de juny i ara el mes d’octubre. Per cert, el mes d’octubre se’ns ha adjudicat els diners
per construir el gimnàs del CEIP Mogent. Per tant estem en el camí adequat perquè
això es dugui a terme. Em semblaria absurd demanar a la Generalitat de Catalunya que
es prioritzi la construcció del CEIP La Torreta quan això ja ho hem fet. Nosaltres com a
equip de govern estem en aquesta línia de treball., en nom de tots els regidors, en
nom de tots els ciutadans. Per tant aquesta moció no té massa sentit , no té massa
oportunitat. No és el moment de presentar-la. Més aviat podria generar l’efecte
contrari i malbaratar la feina que des de fa mesos s’està fent. També haig d’advertir
que aquesta mateixa setmana se’ns ha retornat, per fi, el conveni signat pel Conseller
Maragall, el Conseller d’Educació, que ens autoritza a redactar el projecte d’aquesta
escola. Aquest conveni s’ha hagut de retocar 2, 3 o 4 vegades amb els serveis jurídics
del Departament d’Educació des del mes de març que hi havia una primera versió fins
ara. El conveni que jo recordi l’he signat 3 vegades. El conseller només n’ha signat una
que és aquesta que ens ha arribat retornat. Per tant, està tot en la línia adequada. No
podem fer res més, no podem fer avançar altres coses que no haguem fet ja. En aquest
moment és absurd que vulguem tirar endavant aquesta moció.
Algun comentari Sr. Estapé? Sr. Gil?

33

Sr. Estapé.Estapé.- Nosaltres ara no tenim interès en polemitzar al darrera del procés que hi ha
hagut al darrera d’aquesta escola. El que venim a dir és molt simple. Hem intentat ser
el més neutrals possible. Si s’ha de corregir alguna cosa del redactat, ho corregim, en el
sentit que si s’ha adjudicat, si la Secretària considera que es pot dir que ja s’ha
adjudicat, doncs modifiquem-ho. Tot sigui per reforçar el missatge i el que entenem és
que tot i les gestions que vostès estant portant a terme, creiem que hi ha haver un
missatge des del plenari, molt simple, molt neutre, molt elegant , però també molt
clar. En els pressupostos del 2009 no està especificada una inversió per l’escola de La
Torreta i si que n’hi ha per moltes altres escoles a Catalunya. N’hi ha moltes, si no n’hi
haguessin gaires, doncs miri, però sabem molt bé com funciona això. Hi ha una partida
conjunta i en algun moment es prioritzarà. Es prioritzarà diferents motius. Un dels
motius, lògicament, és la disponibilitat del terreny i la disponibilitat del projecte. I Això
vostès diuen que ho estan gestionant. Molt bé, un altre motiu, clarament és el polític i
la pressió política que entre tots podem exercir. Per tant, al nostre entendre és una
moció molt neutre. No malbarata res. Demanar a la Generalitat que prioritzi una escola
no genera cap mena de conflicte. Aquí no estem acusant a la Generalitat de res. No
estem fent cap crítica a l’acció d’aquest Ajuntament. El que intentem és reflectir una
preocupació que entenc que tenim tots, vostès , nosaltres, però sobretot els pares i
mares de La Torreta que porten els seus nens a aquesta escola. Per tant jo els hi
demanaria que en aquí fessin un esforç perquè és una moció molt senzilla i en tot cas sí
que voldria fer un comentari al Sr. Gil. Ell diu: perquè no s’ha presentat abans? És cert,
a nosaltres ens agrada i ho fem habitualment, de presentar-ho abans i estem oberts a
tots els grups municipals per a discutir les mocions i així ho hem fet durant molt de
temps. En aquesta ocasió i també sense ganes de polemitzar, però sí hi ha hagut un
canvi de procediment a l’hora de convocar el Ple. Sempre, crec que hi hagut una sèrie
de respecte institucional que el dia en què es pactava el Ple doncs estava pactat i per
tant, els grups de l’oposició sabien fins a quin dia i a quina hora es podien presentar les
mocions. La intenció era que aquestes mocions es presentessin per ordre del dia
normal. Ens hem trobat que aquesta vegada el Ple s’ha convocat un dia abans i per
tant no les hem pogut presentar pel procediment habitual. Creiem que per la seva
importància les havíem de tractar per urgència. De totes formes prenem nota que els
Plens es convocaran ara amb anterioritat i ja presentarem les nostres mocions, que és la
nostra feina, amb temps i forma. Per tant, els hi demano que facin un esforç perquè
l’objectiu que hi ha darrera d’aquesta moció s’ho val. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Miri jo li voldria fer una sèrie de comentaris. En el
pressupost de la Generalitat el nombre d’escoles que hi ha pressupostades són 16, però
fixis com estan pressupostades: Sant Feliu de Codines 103.623,84 €. Vostè creu que
amb aquest diners es pot fer una escola? Una que té molts diners, de les que en té
més, Sant Boi de Llobregat, CEIP Josep Mª Ciurana 712.000 és el que té més, 219,82.
No són 3 milions d’euros que val una escola. Tot són quantitats d’aquest ordre :
Barberà del Vallès 65.000, amb 10 milions de pessetes farem una escola? La
Generalitat, com he dit abans, té una bossa que pot anar destinada a GISA o pot anar
destinada a ICF. Aquest any només s’han adjudicat escoles de ICF, Institut Català de
Finances, escoles amb solar lliure d’edificacions i per tant, hipotecables, que és com ha
de treballar la Generalitat. Per l’any 2009, el que no ha adjudicat en tot l’any 2008 és
res a GISA. Per tant, per l’any 2009 preveu 175.400.000 € per GISA i la nostra escola
de La Torreta va per GISA que és com es té ja previst perquè tenim edificis a sobre. No
s’hipoteca el solar. Per tant, estem en la línia. Jo li demanaria, que en comptes de
portar aquesta moció d’urgència amb les excuses que no s’ha convocat el Ple a
termini. El Ple s’ha convocat com sempre i tenien els terminis per presentar-les com
sempre perquè coneixen ja el procediment, tal com s’ha establert des de Secretaria. Jo
li demanaria que facin altres coses que si que poden fer, perquè resulta que el
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Conseller d’Educació és socialista, el Sr. Maragall, el Sr, Ernest Maragall i el poden anar
a trobar o li poden enviar escrits o li poden demanar que prioritzi aquesta escola.
Nosaltres com a grup municipal de Convergència i Unió, no com a equip de govern, sí
que li hem demanat als nostres parlamentaris, al diputat escrit a l’Àrea del Vallès que
demani com a esmena als pressupostos la garantia que aquesta escola hi sigui.
Nosaltres ja ho hem fet això, ja li hem demanat al nostre diputat que es prioritzi
aquesta escola que sabem segur que el dia que s’adoptin els acords de govern la nostra
escola hi sigui. Nosaltres estem fent els deures. El Sr. Maragall ha trigat 8 mesos a
tornar-nos signat el conveni, ens l’ha fet modificat 3 vegades i finalment aquesta
setmana ens ha entrat i hem pogut adjudicar el equip redactor al projecte. Per tant,
estem en la línia de treball més àgil que podem tenir, en pocs mesos, 3 o 4 mesos. A
principis d’any tindrem el projecte redactat, supervisat pels tècnics del Departament
d’Educació i validat i a partir d’aquest moment La Generalitat no tindrà cap excusa per
prioritzar aquesta escola. Per tant, poden fer feina pel municipi, poden fer feina que
tots els ciutadans del municipi i de la Torreta en particular agrairan. Demanin-li al
Conseller socialista d’Educació que se’n recordi de la Torreta, que se’n recordi del
municipi de La Roca, ara que no tenen el Govern, no abans quan va venir a fer-se la
foto, ara pot demanar-li. El Conseller va agafar el compromís en una visita que va fer
l’any 2007, en període preelectoral, suposo que se’n recorda i això no ho han posat
vostès a la moció...em proposen que s’esmenin els pressupostos, però els pressupostos
ja ho he dit abans...
Sr. Estapé.Estapé.- la moció està pensada per ser el més neutra possible, si vol podem afegir el
llistat de coses de l’historia. A més a més hem presentat mocions prèviament respecte a
aquest tema que feien repàs. Hem intentat buscar el màxim de consens i el màxim de
no buscar la discrepància sinó de buscar punts en comú. Li demanarem al Sr. Maragall,
no es preocupi, nosaltres li demanarem, però també creiem que amb la nostra
responsabilitat ho hem de demanar des d’aquest plenari, a part de que li demanem al
Sr. Maragall quan ens trobem en alguna trobada del partit socialista.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé.
A veure, em diuen els companys, el portaveu de Convergència i Unió i el portaveu
d’Esquerra Republicana que podríem aprovar-la amb les següents condicions:
El segons paràgraf dels antecedents hauria de dir:
“En aquests moments l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha adjudicat el Concurs de
redacció del projecte del CEIP La Torreta.”
Sr. Estapé.Estapé.- Puc preguntar a la Sra. Secretària si es pot dir això?
Sr. Alcalde.Alcalde.- Està, a veure, la mesa ...hi ha una proposta d’adjudicació. És que això és
d’ahir...
Sr. Estapé.Estapé.- Hi ha una proposta d’adjudicació...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Doncs, podríem dir això:
“En aquests moments l’Ajuntament de La Roca del Vallès té una proposta d’adjudicació
del Concurs de Redacció del CEIP La Torreta”
Pren nota Sra. Secretària?. S’hauria d’afegir una paràgraf que diria:“El Conseller
d’Educació el Sr. Ernest Maragall va agafar el compromís, en una visita l’any 2007, que
construiria l’escola de La Torreta.”
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Una altre paràgraf que digués:“l’Ajuntament ha tingut reunions amb la Delegació
Vallès Oriental- Maresme”, i jo aquí afegiria, “ la qual veu com a prioritària la
construcció del CEIP La Torreta” i en les propostes d’acord demanaríem a la Generalitat
de Catalunya que es prioritzi la construcció del CEIP La Torreta en l’exercici 2009 i jo
més que posar que s’esmeni els pressupostos posaria que es concretin en els
pressupostos de la Generalitat, la consignació pressupostària especificada per a la
construcció del CEIP. Si els hi sembla bé amb aquest termes podríem assumir la ...
Sr. Estapé.Estapé.- El paràgraf respecte al Conseller Maragall, el pot tornar a llegir?
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sí, “el Conseller d’Educació, el Sr. Ernest Maragall va agafar el compromís
en una visita de l’any 2007 de construir l’escola de La Torreta.”
Sr. Estapé.Estapé.- ... prioritzar la construcció de l’escola de La Torreta...
Sr. Alcalde.Alcalde.- de prioritzar...és a dir, quedaria “el Conseller va agafar el compromís en
l’any 2007 de prioritzar la construcció de l’escola de La Torreta”.
Sr. Estapé.Estapé.- Correcte.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Bé, doncs amb aquests termes entenc que hem de votar primer la
urgència de la moció i després la moció. Queda clar el procediment? Primer votem la
urgència. Passem a votació, aprovant-se, per unanimitat, la ratificació de la urgència de
moció, sotmetent-se, tot seguit, a aprovació la moció amb les esmenes que s’han
introduït en el curs del debat. Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació la moció esmenada, que resta
aprovada per unanimitat.
Passaríem a la següent moció del Grup Municipal Socialista. Perdó, em comenten una
rectificació sobre la moció anterior si això és possible. Sí, la proposta d’acord diu:
“davant de tots aquests fets els regidors i regidores del Grup Municipal del Partit de
Socialistes de Catalunya proposen al Ple”, jo entenc que hagués estat més lògic dir que
“tots els grups proposen al Ple... “
Sr. Estapé.Estapé.- La proposta és del Grup socialista, tots els grups...
Sra.
Sra. Secretària.Secretària.- Quan l’ha exposada ha canviat el paràgraf i ha dit conjuntament tot el
Plenari.
Sr. Estapé.Estapé.- He fet un resum. En tot cas, el que volíem dir i la fórmula que fem
habitualment en aquests casos és mencionar la proposta de qui és perquè és una
moció conjunta de tots els grups municipals.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Per tant, queda clar que és: “davant de tots aquests fets a proposta del
grups Municipal Socialista tots els grups municipals proposen al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent acord”. Estem d’acord? Molt bé. Gràcies.
Té la paraula Sr. Estapé.
Finalment, la moció queda aprovada esmenada de la següent manera:

“DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA PRIORITZACIÓ DE LA
CONSTRUCCIÓ DEL CEIP DE LA TORRETA AL 2009

36

Antecedents
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat els pressupostos per a l’exercici
2009 i aquests no inclouen cap inversió específica per a la construcció del nou CEIP la
Torreta.
En aquests moments l’Ajuntament de la Roca del Vallès té una proposta d’adjudicació
del concurs de redacció del projecte del CEIP la Torreta.
El Sr. Conseller d’Educació, el Sr. Ernest Maragall, va adoptar el compromís, en una
visita l’any 2007, de prioritzar la construcció de l’escola de la Torreta.
L’Ajuntament ha tingut reunions amb la Delegació Vallès Oriental-Maresme, la qual
veu com a prioritària la construcció del CEIP de La Torreta
Els edificis del CEIP la Torreta actuals tenen greus mancances i, a més, disposa d’espai
suficient per encabir a tots els alumnes actuals, fet que ha provocat la instal·lació de
mòduls prefabricats al pati.
Proposta d’acord
Davant tots aquests fets, conjuntament tot el plenari proposa l’adopció dels següents
acords:
Demanar a la Generalitat de Catalunya que es prioritzi la construcció del CEIP la
Torreta a l’exercici del 2009.”
A continuació, atorgada la paraula per l’alcaldia es produeixen les següents
intervencions:
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, aquesta segona moció diu:

“PROPOSTA / MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
PER A POTENCIAR L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
Antecedents
El municipi de la Roca del Vallès necessita una aposta decidida per l’educació pública
de qualitat en tots els seus àmbits, i concretament en l’educació musical.
La Roca del Vallès disposa actualment d’una escola municipal de més de 30 nens i
nenes. Però no disposa de la subvenció de la Generalitat de 300 €/nen.
Aquests fets condicionen el creixement de l’escola de música i la possibilitat d’arribar
als nivells d’escolarització musical de més de 100 nens i nenes, que tenen altres
municipis de característiques similars a la comarca.
Proposta d’acord
Davant tots aquests fets els regidors i regidores del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:
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actuacions:
Potenciar i impulsar l’escola de música municipal mitjançant les següents actuacions
1. Trametre immediatament al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya tota la documentació necessària per tal que els pares i mares dels
nens que van a l’escola de música de la Roca puguin rebre l’ajut de 600 € nen.
2. fer una campanya de promoció de l’escola de música al mes d’abril de 2009.
3. Traslladar l’escola de música a les sales taller del centre Cultural de la Roca.
4. Iniciar la construcció de l’escola de música al Pla de les Hortes que finança la
Generalitat de Catalunya.
5. Convocar un nou concurs per a la gestió de l’escola de música al 2on trimestre
de 2009 per a un període mínim de 3 anys per assegurar l’estabilitat laboral de
l’equip docent.”
Sr. Estapé.Estapé.- Perquè presentem aquesta moció? Doncs, perquè hi ha una inquietud en
relació a l’escola de música municipal. No s’ha fet els deures. Al nostre entendre, no
s’han fet els deures. Al nostre entendre vostès han suspès en educació i han suspès
amb molt mala nota perquè si es creu en l’educació pública i es creu en tenir una
escola municipal, hi ha una sèrie de coses bàsiques que s’ha de fer, no només paraules,
sinó fets. La primera, importantíssima, si hi ha la possibilitat d’aconseguir un ajut de
600 € / nen. Si hi ha la possibilitat d’aconseguir aquest ajut, el que ha de fer
l’Ajuntament és fer tot el possible per demanar-lo. A dia d’avui el que ens consta a
nosaltres és que no s’ha enviat tota la documentació necessària a la Generalitat per
aconseguir aquest ajut. S’ha fet algunes trameses de documentació, però no tot el que
fa falta. De fet, el termini per demanar aquest ajut acabava el 15 d’octubre. El 15
d’octubre vostès van prendre un acord de Junta de Govern de 23 d’octubre, quan ja
havia passat el termini, per trametre la documentació per l’homologació de l’escola de
música que és una part de la documentació que falta, però no tota. Aquest seria el
primer punt.
El segon punt, òbviament, si es vol potenciar una escola de música s’ha de promoure.
No es pot engegar una escola de música al mes de setembre o octubre i no fer la
campanya de promoció abans de l’estiu com pertoca. Abans repartir un fulletó entre la
majoria dels nens del municipi. Es parlava que el 15 de maig es feia la preinscripció i es
faria la promoció adequada. La preinscripció es va acabar fent el juliol, la promoció
s’està fent ara.
Tercer, traslladar l’escola de música a la sala....del centre cultural. El lloc del CEIP Pilar
Mestres no és el més adequat, tenim un Centre Cultural que el pot acollir, sé que
vostès estan treballant en aquest sentit, però val la pena que es reforci aquest punt
perquè amb els soterranis del centre Cultural no n’hi ha prou per acollir aquesta escola.
Quart, el centre cultural de La Roca pot ser una solució provisional, però no definitiva,
per a l’escola de música que necessita el municipi. Hi havia un projecte per a construir
una escola de música al municipi, en l’espai adequat, 800, 900 metres el que es
necessiti, al Pla de Les Hortes que finançava la construcció la Generalitat. No tenim
coneixement que hi hagi una alternativa real i viable i per tant, insistim en que
s’impulsi la construcció d’aquesta escola de música per tal de donar el servei que els
ciutadans i ciutadanes del municipi ens demanen. I finalment, si es vol potenciar
l’escola de música, difícilment es pot fer si es fa una concessió de la gestió només per
un any. Aquí, el professorat de qualitat es quedarà només per un any, si té altres
alternatives que li donen més estabilitat. Per sort, tenim una empresa que gestiona
l’escola de música, de molt nivell. Lògicament, de cara a l’any que ve i aquí és el que
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venim a demanar, s’ha de fer un concurs que els hi doni una estabilitat, com a mínim,
de 3 o 4 anys. Aquest són els cinc punts que demanem al plenari i que ens agradaria
que s’impulsés...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Té la paraula la regidora d’educació, la Sra. Marta
Pujol.
Sra. Pujol.Pujol.- Primer de tot, lamento la mala nota que em posa, però crec que vostè és
un avaluador poc parcial en aquest cas. Bé, primer de tot el PEC es podia trametre des
del dia 1 de l’existència de l’escola de música i no es va fer. Nosaltres quan vam entrar
al Govern l’any passat, l’escola de música estava en una situació molt precària. No
s’havia consolidat el nivell d’alumnes, possiblement pel preu, molt més car que totes
les escoles de música del voltant i, possiblement, perquè la ubicació no era prou
atractiva pels pares. Doncs, molts preferien pagar el mateix preu en una escola en
millors condicions, malgrat que s’haguessin de desplaçar a alguns pobles del voltant...
Granollers, Montornès, Cardedeu. Els números que teníem nosaltres sobre la taula eren
uns números molt...s’havia de fer una inversió per part de l’Ajuntament molt gran i no
teníem prous garanties que aquesta inversió es pogués fer. Nosaltres hem decidit,
malgrat tot, tirar endavant amb l’escola de música i ens hem adonat que, realment, i
això ja ho hem defensat en altres plens, és una necessitat que té el municipi i que
nosaltres la volem tirar endavant. Es va acabar el contracte aquest any i vam decidir
tirar endavant, només amb un contracte d’un any més per veure com anaven les coses
i amb la voluntat que la propera concessió que es faci sigui amb més temps, com
vosaltres reclameu, de 3 anys com a mínim. El que passa és que, evidentment, quan hi
ha un concurs es poden presentar diferents projectes i, evidentment, guanyarà el
concurs el projecte que millor s’adapti a les necessitats o aquests o uns altres. Llavors,
pel que fa al PEC està...bé, tenim a la tècnica d’educació de baixa, s’ha d’enviar
aquesta setmana, està enquadernat, està ensobrat , i està per enviar. Exactament jo,
aquesta setmana no he despatxat amb ella, però sinó està enviat, està per enviar.
Esperem que la subvenció arribi en breu i tant aviat com arribi repercutirà íntegrament
en l’import de les quotes dels alumnes. Pel que fa a la campanya de promoció de
l’escola de música, és l’escola de música, és el concessionari, el que té la potestat de fer
promoció d’aquesta escola. Quan van guanyar el concurs, van venir un dia a una
reunió i ens van presentar tot un projecte de promoció de l’escola. No només pel que
fa a l’àmbit dels nens, sinó també per l’escola d’adults i també per altres tipus de
formació no reglada. De moment, no han començat. Però, bé en el contracte queda
claríssim que són ells els responsables de la promoció de l’escola de música. I pel que fa
també a la nostra tasca com és el tema de la ubicació, com veig que ja sabeu s’ha fet
una proposta d’ubicació on hi ha ara el magatzem del centre cultural que està al
soterrani del centre. És un espai que té una capacitat per uns 50 ...el que seria els usos
que té aquest espai compleix per tenir 50 persones al mateix moment pel que fa a
evacuació, pel que fa a sortides d’emergència...nosaltres creiem que 50 alumnes alhora
tardarem molt temps a tenir-los i amb les obres d’adequació, si poden fer-les, hi haurà
4 aules. 3 aules petites per fer instrument o petits grups i una aula més gran d’una
mica més de 25 metres quadrats per poder fer psicomotricitat i tot el que és el
llenguatge musical en nens petits, que es fa molt amb expressió corporal i no només
amb instrument. També s’adequarà una sala de mestres i just quan baixes les escales es
farà la recepció i una sala d’espera perquè els pares que es puguin esperar allà o també
per donar-li un major ús al bar que, de moment, encara no està en funcionament
perquè hi ha poca activitat en el centre cultural. Nosaltres, creiem que amb aquestes
obres que són unes obres assumibles a nivell econòmic, l’escola de música tindrà un
espai millor que el que té ara, amb uns serveis comuns adequats com són lavabos, com
és consergeria i com és l’auditori que en ocasions que s’hagi d’assajar o que s’hagi de
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fer activitats que necessitin un espai més gran també es podria fer servir i passar el
temps, doncs, 4, 5, 6 anys fins tenir una altra ubicació. Pel que fa al tema de la
construcció de l’escola de música al Pla de les Hortes, això jo crec que queda
descartat. Llavors, convocar el nou concurs per la gestió de l’escola de música,
evidentment s’haurà de convocar el concurs perquè la concessió s’acaba jo crec que el
15 d’agost, mitjans d’agost, i la idea és fer-ho amb un període superior al que hi ha
ara. Jo ara a nivell tècnic, no conec quina és la millor manera de fer aquest tipus de
concurs, però la idea és que es pugui garantir una concessió, que el concessionari
tingui garanties i poder oferir un lloc de treball estable i unes bones condicions pels
nens i adults que vagin a aquesta escola. Crec que l’Alcalde us podrà explicar millor el
tema de l’escola de música al Pla de les Hortes i pel que fa a mi, doncs això que
malgrat que a vosaltres us sembli que nosaltres no fem feina i que no treballem, doncs
estem fent feina i estem fent coses ben fetes. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari més Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.-El punt número 4 que fa referència a la construcció del projecte de l’escola
de música del Pla de les Hortes és un impediment per a que aquesta moció es voti,
doncs no tenim cap mena de problema en retirar-la...si aquest és l’impediment. En tot
cas, la nostra voluntat és intentar arribar a un cert consens. No dubtem que s’ha fet
certa feina, però per nosaltres és absolutament insuficient. Per aconseguir aquesta
subvenció, el que tenim entès nosaltres, i segur que no tenim tanta informació com
vostès, s’ha de fer 3 coses:
-una homologació de les instal·lacions, això es va fer al 2007.
-una segona, el tràmit que vostès acaben de fer el 23 d’octubre per demanar
l’autorització de l’escola de música municipal, presentant un projecte. Un projecte que
vostès disposen des de principis d’any. És a dir, vostès la única cosa que havien de fer
era aprovar, per Junta de Govern, un projecte que els hi presenta una empresa, afegir
uns quants papers, unes quantes fotocòpies compulsades i enviar-ho a la Generalitat.
Des de principi d’any al 23 d’octubre ha passat molt temps. Per això, em sap molt
greu, però li he de dir que això és un suspens. Però, és que a més a més, ara m’afegeix
que del 23 d’octubre al 20 de novembre, ha passat un mes, havent-hi 90 treballadors
en aquest Ajuntament encara no s’ha aconseguit trametre aquesta informació. Per a
mi, sincerament, això és un altre suspens. I, si a més a més, t’assabentes que el termini
és el 15 d’octubre. El termini per demanar la subvenció, per aconseguir aquests 600 €
pel proper curs, acabava el 15 d’octubre segons el que diu al web. Ho he portat també
amb llapis d’aquests disc dur, si fa falta que ho projectem. Doncs, clar malauradament
hem perdut un any. 600 € pels trenta i pico nens que hi van, nens i nenes, doncs
estem parlant que hem perdut uns 18.000 € , gairebé 20.000 € de subvenció i respecte
a la promoció segur que una part de la responsabilitat és de l’empresa, però hi ha una
altre responsabilitat que és de l’Ajuntament, entenc jo. Per molt que es delegui
aquestes funcions a l’empresa, si aquesta empresa no funciona bé se li ha d’exigir que
compleixi allò que diu el contracte. Amb el tema de promoció és un bon exemple. Ara
bé, jo crec que la pre-inscripció i decidir quan s’iniciava la pre-inscripció no va
dependre tant de l’empresa, sinó de l’Ajuntament quan va creure convenient que es fes
i es va fer molt tard. Malauradament, enlloc de fer-ho al mes de maig com s’havia dit
inicialment al fulletó es va acabar fent al mes de juliol.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Sra. Marta Pujol?
Sra. Pujol.Pujol.- La subvenció Sr. Estapé, no s’haurà perdut perquè la Meritxell Binaixa que
és la directora de l’escola de música, té contactes amb el Departament i la veritat és
que les fotocòpies compulsades, que són títols dels seus professors, ens han arribat la
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setmana passada. Evidentment, nosaltres no podem anar a compulsar títols que no
tenim, els títols els disposen ells, i són ells els que han de compulsar-los i fer-nos-els
arribar. Això no és culpa nostra. Primer de tot, i ho he deixat ben clar, abans de
començar a explicar les coses que hem fet nosaltres, el Govern, nosaltres, havíem de
decidir si aquesta escola volíem tirar-la endavant o no . Per això no es va enviar el PEC
al gener. Hem hagut d’estudiar els números per veure si aquesta escola era realment
viable. Quan hem apostat per aquesta viabilitat, és aleshores que ens hem mogut. És
veritat que enlloc de fer-ho el 15 d’octubre o el 20 d’octubre potser ho hauríem pogut
fer el 20 de setembre, però bé vam haver d’esperar que s’acabés la concessió de la
concessionària que teníem i després decidir que tiràvem endavant un altre cop. Jo,
només et volia aclarir aquestes dues coses.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, jo també vull fer uns comentaris i és que quan es vol cercar un
consens, potser no és un bon mètode començar suspenent a l’Equip de Govern. Per
tant, jo crec que, com a mínim s’ha equivocat de to, però crec que també li passen
vàries coses. Em dóna la sensació que vostè té por de perdre el tren i el seu tren no és
precisament el TGV , que aquest ja el va agafar una altre. Vostè té por de perdre el
tren. No li agrada que l’Equip de Govern faci feina i quan veu una acord de Junta de
Govern, vostè s’hi agafa amb punts tan curiosos com aquest, el tercer punt:
Traslladar l’escola de música a les sales taller del Centre cultural de La Roca. Quan sap
que l’Equip de Govern està treballant en ubicar l’escola de música, de forma
provisional i transitòria en el soterrani del Centre Cultural. Per què? Perquè és un centre
que té poca activitat, que té poc ús. És un centre molt gran i molt desorganitzat pel
que fa a distribució d’espais. És un centre que l’escola de música l’ajudarà molt a
cobrar vida, que ens ajudarà a centralitzar serveis i aprofitar recursos com els de
consergeria, com els dels lavabos que ja tenim fets. És un espai que es pot ventilar
perquè no és ben bé un soterrani. És un semisoterrani que es pot ventilar bé, que
reuneix condicions acústiques de insonoritat, que té accés adaptat per persones amb
disminucions de mobilitat; té una ascensor, té una escala que compleix amb plans
d’evacuació d’incendis i,com ha dit la regidora, admet l’assistència de 50 nens que no
tindrem mai, amb el número d’aules que surten allà, mai alhora. A més a més, ens
permet està en proximitat de l’escola Pilar Mestres i ens permet estar en una centralitat
urbana que si anéssim al quart punt : “iniciar la construcció de l’escola de música al Pla
de les Hortes on tenim una sentència que ens anul·la el Planejament, no sé si ho
recorda...
Sr. Estapé.Estapé.- No ferma, però,
Sr. Alcalde.Alcalde.- No ferma, però una sentència que només ha recorregut un promotor, ni la
Generalitat, ni l’Ajuntament, una sentència no ferma pel vot nul de vostè. I vostè vol
portar l’escola de música a baix al riu, traient-la de tota centralitat, traient-la de tots els
circuits lògics urbans de relació humana i de moviment. Per sort hem trobat una
alternativa, hem trobat un espai que ens permet tenir l’escola uns quants anys, no un
any no, uns quants anys perquè aquesta escola si no recordo malament tenia 11
alumnes; 11 i ara 33. Quan la vam trobar tenia 11 alumnes i era totalment deficitària.
Ara en té 33 i segueix sent deficitària i estem en aquest tràmit que vostè demana en el
punt primer. També una cosa que ja s’ha fet. M’he descuidat a comentar que les sales
taller són aules no insonoritzades, que molestarien l’activitat de la biblioteca que tenen
una mida excessivament gran per el que és una escola de música. Una escola de
música necessita aules d’instrument individuals de 10m2 que és el que marca les
directives de la Generalitat. Per fer aquest tipus d’escoles que són molt específiques,
s’ha de reunir unes condicions de mida ... 3 aules individuals que caben perfectament
al soterrani, una aula col·lectiva de fins a 25 m2 que també hi cap perfectament. Dóna
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molt de sí aquest soterrani i ens permet reubicar el magatzem amb un cost mòdic,
amb molt poc diners que en aquest moment ens hem d’ estrènyer el cinturó. Amb
molt pocs diners podem posar en operativitat una escola de música adequada per l’any
que ve. Que el concessionari no ha fet els deures? Jo diria que , per dir-ho d’alguna
manera el concessionari té poca experiència amb les concessions. És un altre tipus
d’escola la que té a Vilassar i no havien treballat amb l’Administració i desconeix alguns
dels seus deures. Poder tampoc s’havia fet la gestió millor amb la línia del que havíem
parlat abans i poder algú no s’havia llegit les clàusules ni li havia recordat al
concessionari quines eren les obligacions i fins i tot l’Ajuntament havia posat diners que
no havia de posar. Per tant el concessionari s’ha de comprometre. Què hem fet amb el
concessionari? Una aposta per l’escola de música, una aposta d’aquest Equip de
Govern perquè és un servei absolutament necessari en el municipi. Creiem que és
important i que ha de ser-hi, malgrat la seva situació deficitària. Una aposta per buscarli uns espais com a prioritari i per potenciar-la i això amb els números que teníem, 11
alumnes i una situació deficitària, no recordo l’import, però una situació...
Sra. Pujol.Pujol.- A veure, el tema de l’escola de música és que per garantir uns professors i
per garantir un sou has de...és a dir, tu pots tenir un professor de guitarra tan si tens 2
alumnes com si en tens 20. Aleshores, amb les previsions que hi havia...bé, eren
45.000€ que l’Ajuntament havia de posar i les previsions per aquest nou concurs
d’aquest any 80.000€. No estem parlant de 2€, estem parlant de molt diners. Heu
d’entendre la nostra precaució. Si no es pot entendre aquesta precaució en l’època que
estem, doncs...pels números que havíem proposat per aquest nou curs que han anat a
la baixa, veient les perspectives hi havien 80.000 € que havia de posar l’Ajuntament.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Davant d’aquesta situació, com és lògic, s’ha estat el màxim prudent.
Tenint en compte que s’apostava per l’escola de música, s’ha apostat i s’ha trobat la
fórmula per ubicar-la. S’ha prorrogat o s’ha licitat un nou contracte amb el
concessionari. S’ha presentat només aquest concessionari, aquest licitador, el qual li ha
estat adjudicat per un termini molt curt, precisament pel que vostè diu en el punt
cinquè: “convocar un nou concurs per la gestió de l’escola de música al segon
trimestre de 2009”, de fet es farà el tercer. Està previst fer-lo el tercer que és quan
caduca la nova concessió i llavors es farà per un període més ampli per finalitzar, no
només el concessionari, sinó per donar seguretat als pares que volen tenir unes
garanties de projecte pedagògic i de continuïtat com és lògic i natural. Però això, que
es va iniciar d’una forma encallada, ara comença a tenir possibilitats amb les
subvencions, amb l’ajut dels pares, amb la baixada de quotes, amb més alumnes, és
una roda que hem de cuidar i sobretot amb els espais adequats, en mida i en ubicació i
això era importantíssim. Entenc que no donarem suport. Passem a votació, en primer
lloc la urgència d’aquesta moció. Passem a votació
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació
de la urgència de la moció obrant en l’expedient, la qual queda desestimada amb el
resultat de sis vots a favor manifestats pels regidors del grup municipal PSC-PM i set
vots en contra manifestats pels regidors del Grup Municipal de CIU i el regidor del
grup d’ERC
Sr. Alcalde.Alcalde.- Ens queda la tercera moció. Té la paraula el Sr. Estapé.
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, Sr. Ros em feia el comentari una companya que vista l’ordre del dia del
Ple sembla que els que treballem som els de l’oposició i no els del Govern perquè som
els únics que portem aquí propostes.
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Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé té l’ús de la paraula per exposar la moció. Gràcies
Sr. Estapé.Estapé.- Doncs, començo:

“PROPOSTA / MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS
APROVAR UN PLA D’AUSTERITAT ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA
Antecedents
En aquests moments les ordenances
fiscals per al 2009 no s’han aprovat
definitivament i està en procés d’elaboració el pressupost de 2009 i el pla d’actuació
municipal de mandat 2007-11.
Estem en un moment de greu crisi econòmica: els ingressos municipals han baixat, les
empreses pateixen la baixada del consum i s’ha incrementat l’atur. A la Roca s’ha
apujat en un any en 133 persones (de 302 a 405), el que suposa un important
increment del 44%.
Per a fer front a situacions excepcionals calen mesures excepcionals. Cal, més que mai,
una gestió amb rigor i austeritat que prioritzi les actuacions que són essencials per al
benestar dels ciutadans i les que ajuden a dinamitzar l’activitat econòmica de les
empreses i el comerç. El marge d’actuació de les administracions locals és molt reduït
però això no vol dir que no puguem fer res.
Proposta d’acord
Davant tots aquests fets els regidors i regidores del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Aprovar el següent
municipal”” per a
següent “Pla
“Pla d’austeritat i rigor en la gestió econòmica municipal
que les seves propostes i directrius es tinguin en compte en el pla d’actuació municipal
de mandat, en l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals, en l’aprovació del
pressupost de 2009
2009 i en les directrius de gestió econòmica de l’exercici 2009.
Propostes del pla d’austeritat i rigor en la gestió econòmica municipal:
1. No incrementar els impostos per sobre de l’IPC real.
real El darrer índex de l’IPC
corresponent al més d’octubre és el 3,6%.
2. Congelar la contractació de nou personal i reduir el personal eventual (de
confiança).
3. Reduir les despeses destinades a conceptes no prioritaris (comunicació,
representació, etc) i assegurar el compliment estricte del pressupost previst.
4. Assegurar que l’Ajuntament
l’Ajuntament de la Roca participa en totes les convocatòries de
subvencions que són d’interès del municipi.
5. No fer canvis als projectes en curs que suposen despeses addicionals importants
sinó disposen dels informes tècnics que ho justifiquin explícitament.
6. Mantenir l’activitat inversora de l’Ajuntament que genera activitat econòmica i
llocs de treball, mitjançant la construcció dels 220 habitatges públics, el casal
d’avis de la Roca centre, l’escola de música, l’espai d’entitats, projectes que la
Generalitat de Catalunya finança completament la seva construcció.
7. Reservar el 50% del superàvit pressupostari del 2007 d’1,5M € per projectes
socials, educatius i de desenvolupament econòmic.
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8. Augmentar la despesa social al 2009 en ajuts de serveis socials, beques, serveis
a la gent gran, etc per a les persones més necessitades i mantenir l’1% dels fons
propis municipals per a projectes de solidaritat amb el 3r món.
9. Prioritzar les inversions en equipaments socials, com per exemple la 2a escola
bressol del municipi, el casal d’avis de la Roca centre, l’escola de música i de
l’espai d’entats i l’escola de Santa Agnès.
10. Generar credibilitat
credibilitat i confiança en els ciutadans mitjançant el compliment dels
acords de ple, la transparència en la gestió municipal, el foment de la
participació ciutadana, el compliments de les obligacions en relació a la
presentació i aprovació dels comptes públics, i el compliment dels
compromisos que s’han assumit públicament amb la ciutadania.”
És un pla complert, un pla que aborda 10 aspectes que em semblen essencials per
afrontar la crisis des de l’Ajuntament de La Roca. És un pla que segurament necessita
molt més debat que no pas aquesta sessió plenària i per tant nosaltres el que hem fet
aquí i el que hauríem fet en el seu moment, és portar-lo al Ple i fer el nostre oferiment
que si hi ha un compromís per part de l’Alcalde de convocar un ple extraordinari la
setmana que ve sobre aquest tema, doncs retirar aquesta moció de sobre la taula.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Té la paraula el regidor d’Esquerra Republicana, el Sr.
Albert Gil.
Sr. Gil.Gil.- M’hagués agradat. Ho sento molt veure si així se m’entén una mica més.
M’hauria agradat poder parlar d’algunes d’aquestes coses amb anterioritat. Tot i que,
algunes d’aquestes coses com generar credibilitat i confiança, també els hi he de dir
que potser nosaltres no en generem, de credibilitat,però vostès no ens ajuden gens i
amb algunes coses, no gens no... vull dir ens ajuden a que la gent ens cregui. Si algú
no ens creu, a vegades quan vostès diuen algunes coses passen a creure’ns i algunes
coses d’aquí, estic segur que ens podríem posar d’acord. Però tal i com està redactada,
tal i com està portada, jo evidentment sóc del parer que si vostès volen parlar d’això
seriosament, quedem i en parlem. Però així no, jo no entraria a valorar-ho més.
Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Manel Álvarez, en nom del
grup municipal de Convergència i Unió?
Sr. Álvarez.Álvarez.- Sí, miraré de ser breu, tot i que, l’escrit que haurien pogut presentar en
temps i forma perquè tots haguéssim tingut la possibilitat d’estudiar-lo i haver arribat a
acords i no ho han volgut fer, han fet aquesta pantomima que estan fent avui. Doncs,
la veritat és que suposo que el que intenten és que les coses no s’aprovin. És un punt
similar al punt anterior, no?. Vostès copien idees que s’estan fent propostes comentaris
que surten o a la premsa o que veuen a resolucions de la Junta de Govern i intenten
fer-les seves com per exemple una cosa que ja han tret en alguna ocasió que és fer
aquesta escola Bressol al Pla de les Hortes que vostès no tenien un espai en condicions
per fer-la i que suposo la volien fer en una zona inundable com era l’espai que havien
reservat per equipaments, no?. Demagògia, demagògia i més demagògia. Suposo que
és la seva manera de fer política i que suposo que també respon a la manera de fer
política del seu partit que és molt curiosa. Demagògia en el sentit que fan una
proposta d’increment d’impostos, però no tenen en compte que si fem l’increment
que estan proposant, no podrem escombrar els carrers l’any que ve. No tenen ni idea
de la situació de l’Ajuntament. No saben, jo crec que no ho sabien ni quan estaven
governant.
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“Congelar la contractació de nou personal i reduir el personal eventual de confiança”,
entre parèntesi. Saben que amb el sou del seu únic càrrec de confiança estem pagant a
3 treballadors de l’Ajuntament? Però què estan plantejant. Què estan plantejant.
Reduir despeses destinades a conceptes no prioritaris: comunicació, representació, etc.
Quants diners estaven gastant vostès en comunicació?, quants diners s’estaven gastant
vostès en butlletins mensuals, l’últim any de campanya? Quants diners es van arribar a
gastar, senyor meu?
“Assegurar que l’Ajuntament de la Roca participa en totes les convocatòries de
subvencions”. Com vostès asseguraven, però es que després no podien ni justificar-les.
Quants diners hem hagut de tornar per la seva gestió? Molts, molts. Vostè, que en sap
tant, consulti, consulti.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé, no entri...vostè entri una instància demanant quants i li
calcularem, li calcularem. Sr. Jordi Font li han dit una contesta genèrica. Continuem?.
Sr. Manel Álvarez, si us plau? Sr. Font?
Sr. Álvarez.Álvarez.- Veig que he tocat el punt, eh?
Sr. Font.Font.- No, és una cosa...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Font que se’ns farà tard
Sr. Álvarez.Álvarez.- Aquesta és boníssima. El punt número 5 és d’aquells de llibre no fer canvis
als projectes en curs que suposen despeses addicionals importants si no disposem dels
informes tècnics que ho justifiquin explícitament. Jordi, jo no sé si tu ho saps perquè
potser també t’han enganyat. Saps la diferència de la construcció del pavelló ? Saps
que hi ha una petició de l’empresa 1.500.000 € ? que és el que demanen de sobre cost
i amb els 2 milions que hem pagat podríem tenir ja el pavelló pagat. Un pavelló val
entre 3.500.000 i 4.500.000 € . Per tant, aquests increments de més del 20% en
projectes que vosaltres alegrament teníeu, però que esteu dient, que esteu
proposant,que a més a més eren il·legals i d’això algun dia algú potser farà alguna
cosa.
Mantenir l’activitat inversora, 220 habitatges públics que no tenien res lligat, que
havien dibuixat habitatges en Can Planes on encara no existien els solars, que volien fer
habitatge social amb una votació de l’exalcalde que no podia votar i que plantegem,
per exemple, fer coses com les de Santa Agnès i no voten a favor.
Aquesta també és d’escàndol, reservar el 50% del súper hàbit pressupostari del 2007,
de 1,5 milions per projectes socials. La seva manera de portar l’economia d’aquest
Ajuntament ha estat desastrosa. D’aquest 1,5 milions euros, hi ha 1,2 que vostès, fins i
tot han escrit que és gràcies a la seva bona gestió, que no s’han cobrat. És exactament
el mateix cas de la venda fallida. I vostès volen que ens gastem diners que no tenim i
que potser no cobrarem. Això és bona gestió? Això són propostes serioses? Prioritzar
les inversions en equipaments socials com per exemple la segona escola Bressol del
municipi. Aquella que vostès no tenien ni idea d’on posar. El casal d’avis de la Roca
Centre, teníem un casal i el van treure, van treure els avis del Casal d’Avis. L’escola de
música que ha quedat palès que no tenien ..., bé un altre projecte per intentar guanyar
unes eleccions. Quin projecte tenien? I l’escola de Santa Agnès... per cert, que això ho
hem dit nosaltres aquí i vostès no ho havien dit mai. La seva prioritat era fer places a
canvi de 2000 milions de pessetes i ,per exemple, no arreglar el centre cívic de Santa
Agnès. Aquesta era la credibilitat que tenia. Generar credibilitat i confiança en els
ciutadans. Quina credibilitat poden generar vostès, quan han deixat la situació
econòmica que han deixat, quan no han sabut gestionar l’urbanisme d’aquest
municipi, quan s’han polit allò que tenien, tot el patrimoni.
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Sr. Alcalde.Alcalde.- Perdó, anoti Sra. Secretària que el Sr. Gil s’ha hagut d’absentar per motius
de salut.
El Sr. Albert Gil s’absenta en aquest punt per motius de salut , quan són les 22 hores i
35 minuts. S’incorporarà a les 22 hores i 40 minuts.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Álvarez. Sr. Font? Ha de marxar? Llàstima haguéssim pogut
acabar el punt. Sr. Estapé, algun comentari?
El Sr. Jordi Font s’absenta en aquest punt per motius laborals, quan són les 22 hores i
37 minuts.
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, un de molt breu. Jo no voldria

Sr. Estapé.Estapé.- Un de molt breu. He dit d’entrada que estaven disposats a retirar aquesta
moció d’urgència si hi havia una voluntat de compromís d’abordar o de parlar o de
debatre aquests temes per part de l’Alcalde. No hem rebut cap resposta en aquest
sentit i almenys que no ens digui el contrari ara, mantenim la moció. Li voldria
respondre a tots i cada un dels comentaris que vostè ha fet. El que passa és que el seu
to, la veritat és que ens és bastant desagradable i costa entrar a fons en cadascun dels
seus comentaris, de les seves insinuacions, de les seves amenaces. Jo, en tot cas, li
demanaria, pel bé del poble, que tingués una proposta preparada. Si no és aquesta,
una altra, per fer front a la situació econòmica del municipi i ens digués no...vostès
tenen aquesta alternativa i jo tinc aquesta altra. Els impostos, doncs, no serà el 3,6,
però és clar es que el 4,9... bé la situació econòmica de l’Ajuntament és molt delicada,
però la dels ciutadans ho és, tant o més. Doncs, potser haurien de reflexionar si s’han
d’estrènyer tant el cinturó amb el tema dels impostos, sobretot després de la pujada de
l’any passat del 12%. Sobre els temes d’inversions que generen activitat: a mi, em
venen proveïdors de l’Ajuntament i em diuen: escolta, que ara s’ha frenat tot i una part
del nostre negoci i dels seus ingressos per mantenir el personal era l’Ajuntament i
l’Ajuntament està aturat i no es fa res. I això suposa un perjudici a empreses i a
treballadors, algun dels quals estan al municipi.
Respecte al tema de personal, en un moment tan delicat com el que estem. Tenint la
quantitat de personal que tenim, el que s’ha previst contractar, de nou, en el
pressupost d’enguany és un excés i ho tenia ficat aquí en un afegitó. Jo preferiria tenir
un càrrec de confiança que fos un tècnic amb experiència
contrastada en
l’Administració pública i que portés valor , que portés experiència, que aconseguís que
els ingressos superessin, que aconseguís fer uns ajustos econòmics i que el ciutadà els
sentís o el repercutís el mínim possible. Jo preferiria tenir això que no pas diferents
persones de confiança sense cap mena d’experiència; segur que amb molt bones
voluntats, però sense cap mena d’experiència. Perquè aquests diners que es pagaven a
aquesta persona que, en aquell cas, era un secretari- interventor de carrera amb 40
anys d’experiència, crec que estaven molt ben invertits i li podria posar molts
exemples. Els diners que ara inverteixen amb el personal eventual, malauradament no
estant donant cap rendibilitat . Podríem respondre a cadascun d’aquest temes, però el
que sí que m’agradaria, Sr. Álvarez, és que si no té la proposta alternativa, la treballi
perquè ve una època molt dura. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari Sr. Albert Gil? Sr. Manel Álvarez?
Sr. Gil.Gil.- No, gràcies
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Sr. Álvarez.Álvarez.- Miri, tenim l’obligació de tenir una proposta alternativa realista, no
demagògica com la de vostè, i s’està treballant, i en poques setmanes coneixerà els
detalls. Però li faré només un parell de comentaris. Vostè que parla de pujada
d’impostos, ens tenia preparat per aquest any una revisió cadastral que hagués suposat
bastant més, en percentatge del que ha pujat l’IBI aquest any. Aquest, l’any vinent, el
següent, el següent i el següent. Aquesta era la seva proposta. Vostè que parla
d’increment d’impostos, no diu que l’any 2004 va incrementar les escombraries un
35%. Vostè que parla d’increment d’impostos, no diu que sumant l’IBI del 2006, la
pujada d’IBI acumulada del 2006 i el 2007 de vostès era un 19%, en una època en la
que els ingressos de l’Ajuntament eren bastant més que els que tenim ara i que el que
tindrem l’any que ve, en una època en la que, per exemple, no teníem l’obligació de
pagar el rebut del pavelló que ens han deixat vostès i aquesta és la realitat. Pot criticar
el que vostè vulgui, però o fem el que hem fet o l’any que ve no podrem escombrar els
carrers.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez.
Sr.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Seguim,
Sr. Alcalde.Alcalde.- Continuo jo
Sr. Álvarez.Álvarez.- Seguim amb el contracte que tenien vostès i si ara no s’escombra,
segurament no s’escombrava abans Sr. Estapé. Li recordo que va ser una contractació
que va fer vostè.
Sr. Alcalde.Alcalde.- No entrem en diàleg. Sr. Estapé
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, sí Senyor, però jo em trobo a la gent gran del poble que em diu
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé, no té l’ús de la paraula
Sr. Estapé.Estapé.- És l’exemple clar...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Silenci, si us plau. Jo vull fer algun comentari al Sr. Estapé perquè aquesta
és una moció que, com l’altra, no només sembla que perdi aquest tren, sinó que aquí ,
a més a més, hi ha una altra estratègia que és intentar laminar l’acció de govern.
Intentar impedir l’acció de govern. És a dir sota la pell de be de Pla d’austeritat
econòmica s’amaguen coses com pretendre que l’Ajuntament, en un moment
econòmic difícil encara tingui menys recursos i que no tingui les eines ni els
instruments suficients per dur a terme l’activitat que cal dur a terme des de l’acció de
govern. Aquesta és la sensació que em dóna aquesta moció. Com vostè s’hauria
d’haver imaginat, en una situació com l’actual, quan hem trobat el naufragi que hem
trobat, hem hagut d’establir un Pla de sanejament de les finances municipals. Quan
aquest naufragi es comença a redreçar, però s’agreuja per una situació econòmica
global, cal fer uns esforços pressupostaris amples i aquests esforços s’estan fent en
aquest moment. En el moment que s’està treballant en l’elaboració del pressupost
2009 a totes les regidories. Tots els regidors de l’equip de Govern estan fent un esforç
important ampli, de contenció de la despesa i un esforç important, ampli de contenció
de la despesa i un esforç important amb temes molt importants que no surten en
aquests 10 punts i que, en canvi, d’una forma pragmàtica, d’una forma realista s’està
duent a terme a totes les regidories. Tothom ha entès el missatge, tothom s’ha posat
les piles i tothom està fent el màxim perquè la despesa corrent de l’any que ve sigui un
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15 % més econòmica. I això és difícil, però s’està fent, s’està aconseguint. I això no ho
veig aquí i això és el que seria un pla d’austeritat econòmica.
Sr. Estapé.Estapé.- El número 3
Sr. Alcalde.Alcalde.- El punt número 3 diu : “ reduir les despeses destinades a no prioritaris,
comunicació, representació, etc, i assegurar el compliment estricte del pressupost
previst”. Aquí no diu res del que s’està fent. Aquí no diu res del que s’està fent perquè
ja l’any 2007, quan es va detectar la situació a la que ens abocàvem, es va començar a
reduir despesa en comunicació, molta a més a més, molta i en representació també
molta. Si l’any passat s’arriba a això que vostès diuen, amb la desinformació superàvit
1.500.000 € . Si s’arriba a aquesta situació és perquè la contenció de la despesa que
vam començar a fer l’any passat anava en la línia de que a finals d’any s’estalviessin uns
300.000 € que era un marge de maniobra molt limitat pel pressupost que tenim que
podia anar amunt o avall d’una forta despesa. A finals d’any, el mes de desembre,
apareix la plus vàlua, l’impost d’increment dels terrenys de naturalesa urbana, en el
golf de Vilalba, per valor 1.200.000 € que no s’han ingressat encara a dia d’avui i que
estem fent els esforços suficients perquè no es perdi i s’ingressi. Confio que tot vagi pel
bon camí com està anant perquè aquest concepte acabi a les arques municipals, però
,de moment, no ens el hem gastat, no ens els hem pogut gastar . Llavors, dir que de
l’any 2007 hi ha un superàvit d’un milió i mig d’euros és una fal·làcia. Això no és cert,
no hi ha... hi ha aquesta situació...
Sr. Estapé.Estapé.- I si no paga, doncs se li embarga que per això...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé, sembla mentida que hagi estat vostè Alcalde. Passarem a
votació.
Es desestima la ratificació del caràcter urgent de la moció per 7 vots negatius
manifestats pels regidors de CIU i ERC i 5 favorables manifestats pels regidors del PSC.
Amb aquest punt acabem el bloc de dictàmens , propostes o mocions resolutòries i
passem al darrer bloc de l’ordre del dia de control de la gestió municipal. En primer
lloc donaré compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal. Bé
són 3 resolucions: la 956/08 referent a l’Arquitecta Montserrat Puig Tramunt que ha
estat 6 mesos en un contracte laboral i que continuarà amb la feina que està fent, en
aquest cas contractada per obra i servei atesa la necessitat de concloure els treballs que
està duent a terme.
Sr. Estapé.Estapé.- Podem saber exactament quina és la seva feina?
Sr. Alcalde.Alcalde.- En aquest moment està fent la transcripció i digitalització del planejament.
Sr. Estapé.Estapé.- Això estava contractat amb una empresa que es diu Absis.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sí, però aquesta empresa no havia executat aquesta feina, no l’havia
executat en condicions i s’està fent internament, entre altres coses, entre altres feines
també. La resolució 1032/08 és la contractació laboral del Sr. José Ramon Giral Bravo
que es troba en una situació similar . En aquest cas és la persona que està donant
suport a l’Àrea de Hisenda i promoció econòmica. Algun comentari?
Sr. Estapé.Estapé.- Està fent una substitució?
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Sr. Alcalde.Alcalde.- No, no està fent una substitució. Està en el lloc on hi havia abans una
persona de nivell A i ell és de nivell B diguéssim. Està ocupant aquesta plaça de forma
interina. La darrera és la 1092/08 que fa referència al Sr. Albert Poyatos Manrubia que
és tècnic informàtic i es troba també en una situació similar donant reforç a l’Àrea
d’Informàtica. Algun comentari? També en matèria de personal vull fer esment que
amb data 10 de setembre de 2008 una persona que ha estat 23 anys de servei al
municipi ha causat baixa per llarga malaltia. Una persona que jo crec que tots hem
d’agrair-li els serveis prestats i així ho fem des de l’equip de govern i així li transmetem
i espero que se sumin a aquesta felicitació per la tasca feta. Em refereixo al Sr. Narcís
Portet, caporal de la Policia Local. Algun comentari?
Sr. Estapé.Estapé.- Si em permet, sí reflectir a l’acta també la nostra felicitació. És una persona
que ha fet una excel·lent feina durant tota aquesta trajectòria professional. És una
persona, a més a més que ha tingut un estil de fer que també ha calat en el municipi i
des d’aquí ens sumem al reconeixement que fa l’Alcalde i seria un cas, no sé si de fet
per fer algun tipus de reconeixement especial en aquesta persona.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Prengui nota la Sra. Secretària que es fa extensiu el
reconeixement per part del grup socialista. Hi haurà un reconeixement que es farà més
endavant. Està previst un reconeixement, però seria més endavant.
Sr. Estapé.Estapé.- M’agradaria poder-hi assistir
Sr. Alcalde.Alcalde.- Hi seran. Bé, passem al següent punt de l’ordre del dia que tracta de les
Resolucions d’Alcaldia. Algun comentari?
Sr. Estapé.Estapé.- En tenim, però diguem que demanem les còpies, eh?, per intentar agilitzar
que avui em sembla que ja ens hem allargat una mica abans, eh?. Ja farem la sol·licitud
per registre i ens quedem amb el compromís de l’Alcalde de que se’ns facilita les còpies
a les quals tenim dret.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Evidentment.
Sr. Estapé.Estapé.- Molt bé. Gràcies.
C.3 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.Alcalde.- Passem a l’apartat C-3 d’informes d’Alcaldia on tenia previst explicar el
tema del CEIP La Torreta i això jo crec que ha quedat abastament explicat i passo al
tema de la inauguració de la presó de joves. El proper dia 28, que és un divendres,
encara no tenim el protocol clarament establert, el Departament de Justícia ha estat
una mica lent amb aquest aspecte, però el proper divendres 28 s’ inaugura la nova
presó de joves que, a més a més, és un dia que és festa local a La Roca Centre.
L’endemà és Sant Sadurní, el patró i és la festa d’hivern. Llavors coincideix que la
Conselleria de Justícia, que no té prous recursos, ens ha convidat a una jornada de
portes obertes que segurament es farà per la tarda. Dic que no té prous recursos
perquè des de l’Ajuntament intentarem posar un autocar i, malauradament, l’haurem
de costejar nosaltres, però jo entenc que és interessant que els ciutadans del municipi
que així ho desitgin puguin visitar aquest equipament supramunicipal. Tindrem poques
ocasions per visitar-lo. El dia 3 arriben els interns i, a partir d’aquell moment, les
mesures de seguretat seran unes altres i no es podrà visitar habitualment la presó. En
aquesta jornada de portes obertes, de moment hem intentat, primer vam analitzar si
podíem posar un autocar llançadora, conjuntament amb l’Ajuntament de Vilanova i
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amb l’ajut del Consell Comarcal. L’Ajuntament de Vilanova, finalment, no ha mostrat
interès perquè, per ells, no és festa local i nosaltres, finalment, ens hem adreçat a
col·lectius. Dels col·lectius que tenim confirmats hi ha 15 nens de l’escola de La
Torreta, els altres 3 centre educatius no han confirmat encara res i els centres de la
Gent Gran si que han confirmat, no recordo els números, però sé que de La Torreta
venen unes 30 persones i de Santa Agnès 55 ,o alguna cosa així, 60. Crec que estem
en aquests números. Llavors, volem fer-ho també obert a tots els ciutadans que es
vulguin apuntar. Per tant, estan tots vostès convidats i ,en tot cas, haurien de venir a
l’Ajuntament a anotar que volen fer aquestes visites. Quan la Conselleria ens confirmi
els horaris, que crec que seran a la tarda, potser farem que aquest autocar surti des
d’algun lloc de La Roca Centre en un horari de cada hora. És a dir, que pugui fer un
recorregut de portar i retornar a les persones que hagin fet la primera visita. A lo millor
sortiríem a les 3 de la tarda, les 4, les 5. Una miqueta en horari que hi hagi llum de dia.
Més que res, informar-los d’aquesta situació. També que el dia 26, dimecres, a les 12
del migdia, la Roca Village commemora el seu 10é aniversari. Havíem convidat al
President Montilla que ha disculpat la seva assistència, el Conseller Huguet que al final
tampoc podrà assistir i finalment, ho fa el Secretari de Turisme i no tinc altres
confirmacions, no tinc més dades.
Sr. Alcalde.Alcalde.- El punt C4 de mocions de control en aquest cas no n’hi ha i passaríem al
punt C-5 de precs i preguntes per part del grup de l’oposició
C.5 Precs i preguntes
Sra. de las Heras.
Heras.eras.- Volia saber si efectivament el 9 de gener començaran els alumnes de
primària a les noves instal·lacions del CEIP Mogent. Bé el 9 de gener és el dia que
comença l’escola al gener.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sí fem totes les preguntes i contestem després. Alguna pregunta més? Sra.
Cati Palma?
Sra. Palma.Palma.- Bé, la meva pregunta és sobre la convocatòria de la propera reunió de la
comissió sobre el mercat que es va crear en aquest plenari abans de la presentació de
l’informe i abans, també, de les presentacions públiques que s’ha portat a terme
durant aquest dies. El que volíem saber, com a regidors d’aquest Ajuntament i com a
persones que formarem part d’aquesta comissió segons se’ns va dir, és quin dia es
convocarà i podrem analitzar el que hem estat veient aquests dies. L’espai per fer-li
aquesta pregunta considerem que és aquest perquè aquí és on som els polítics i a les
presentacions ja no hem fet cap intervenció perquè ens va sobtar molt que la tècnica
redactora de l’estudi, a la primera presentació pública que es va fer a Santa Agnès
digués que l’estudi estava polititzat. A partir de llavors vam decidir no intervenir, però
avui sí, aquí, en el plenari, creiem que és el lloc i li demanem que ens digui quan es
convocarà i quan podrem expressar el que nosaltres creiem, el que nosaltres hem vist a
través d’aquest estudi i el que nosaltres hem observat en les diferents presentacions
públiques que hem fet. Gràcies
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, alguna pregunta més? Sr. Julio Caña?
Sr. Julio Caña.Caña.- La meva pregunta és pel Sr. Gabriel Parra, com sempre Gabri, ho sento,
però ha de ser així. L’altre dia, a la presentació del camp de futbol de La Torreta et vas
comprometre en que treballaríeu per posar la gespa artificial del camp de futbol 7 i era
preguntar-te per quan està previst fer aquesta inversió, si serà d’hora o trigarà o com
tens el tema, res més.
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Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Julio Caña. Alguna pregunta més?
Sr. Fernández.Fernández.- Sí, jo li volia fer un suggeriment al Sr. Fortí que és que es passi pel
carrer Hermenegild Carrera, miri l’estat en el que està i comenci a pensar-se quan toca
fe la reparació del ferm d’aquest carrer. Hi ha una rasa mal coberta i amb les pluges,
cada cop que hi ha pluges hi ha sots. És un carrer pel que passa molta gent perquè hi
ha unes instal·lacions i, si no recordo malament, hi havia una previsió d’una partida
pressupostària per arranjament de carrers en el que hi havia aquest carrer previst. Fa un
any i mig , pràcticament, i aquest carrer no s’hi fa res i cada cop està en una situació
molt més deteriorada, també hi ha un problema a la Rambla, però crec que el carrer
Hermenegild Carrera és potser, en aquests moments, un dels carrers més transitats i
amb més mal estat que tenim, faci’n alguna cosa.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies Sr. Fernández, Sr. Estapé
Sr. Estapé.Estapé.- Diverses preguntes ràpidament, una en nom del Regidor Jordi Font, estem
molt preocupats pel tema de moviments de terres, es va aprovar la creació d’una
comissió de seguiment del TAV, que estaria formada per diverses parts del municipi.
No s’ha convocat i hi ha molts incidents i estem rebent moltes queixes. Li pregaria que
convoqués ràpidament aquesta comissió i que es posés a treballar, li agrairíem que
s’informés de les darreres gestions que s’han fet en relació al TAV. Sé que ha tingut
alguna reunió, recentment, al respecte i que com ha passat altres vegades m’agradaria
que s’informés, a tothom, sobre aquestes gestions i si s‘ha avançat pel que fa a aquells
propietaris que estan majoritàriament afectats i que tenen una sèrie de reclamacions
que no han estat ateses a dia d’avui.
Demanar-li que, si us plau, es publicitin les convocatòries dels plens amb més
antelació. Ahir, es va publicar la convocatòria del ple d’avui, creiem que els ciutadans
es mereixen que se’ls informi amb més antelació. Encara que no estigui convocat
formalment, que es va convocar formalment aquest dilluns, crec que seria bo que amb
una setmana o deu dies d’antelació, com a mínim una setmana s’informés als
ciutadans.
Altres qüestions concretes que volia preguntar-li, respecte el mercat si ha referit la
Cati, nosaltres volem deixar molt clar que reprovem qualsevol actitud de mala
educació en aquests actes. Nosaltres les reprovem, però al mateix temps, li volem dir
que nosaltres esperàvem, no em referiré ni als comentaris ni a la tècnica, alguns
desencertats, ni del Regidor de Promoció Econòmica, al nostre entendre, també
alguns molt desencertats, sinó em referia a la seva actitud, nosaltres creiem que
l’Alcalde ha d’estar assegut al costat del Regidor, i si, a més a més, el Regidor està
patint una situació complexa, o difícil, encara amb més motiu, perquè l’Alcalde, que és
el que presideix qualsevol acte en el municipi, estigui al seu costat i l’estigui ajudant.
Vostè no estava al costat del Regidor, i nosaltres el vam trobar a faltar, i crec que no
només nosaltres sinó també molts ciutadans del municipi.
Comentar, també, que la setmana que ve, sinó recordo malament el dimecres, és el dia
mundial contra la violència de gènere, crec que és important tenir-ho present, dimarts
25? Doncs dimarts 25 hi ha un acte, crec que és bo que ho tinguem present.
Després, tres preguntes més concretes, una respecte la parcel·la de Can Font de la
Parera, no reobriré el debat, li faré una pregunta molt concreta, i molt senzilla, quan
pensa tornar a posar a la venda aquesta parcel·la, per tal de recuperar aquests diners i
tornar a omplir aquest gran forat al qual fan menció, quan es posarà a la venda? I
demanar-li dos temes respecte llicències:
-Ha parlat del compliment estricte de normativa, a la Roca hi ha una formigonera en
direcció Vilanova, concretament la d’en Subirana, que no té llicència d’activitats, que hi
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ha una resolució d’Alcaldia ordenant el seu tancament, que es va fer un primer intent
de tancament i que es va acabar davant del jutges. En el jutjats hi havia un contenciós i
el Jutge va ordenar que fins que no es resolgués el contenciós que no es tanqués la
formigonera. Aquest contenciós es va resoldre fa més d’un any, dient que aquesta
formigonera s’havia de tancar, però l’Alcalde no ha actuat per a res. Jo li voldria
recordar la responsabilitat legal que té respecte aquest tema, per tant, ha fet alguna
actuació respecte la formigonera del Sr. Subirana?
-I, finalment, també m’agradaria saber quin és el criteri d’aquest Ajuntament a l’hora
de donar llicències de primera ocupació d’habitatges plurifamiliars que no tenen el
pàrquing acabat. Es donen llicències de primera ocupació a habitatges sense tenir el
pàrquing acabat?, vull saber quin criteri se segueix. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. La Regidora d’Educació voldria fer un prec?
Sra. Pujol.Pujol.- Jo voldria fer un prec a tot el grup municipal socialista, que ens demana
excel·lència en la nostra gestió, que ens demana rigor, doncs jo us ho demanaria
també a vosaltres a l’hora d’elaborar els vostres documents. En el document de la
darrera moció que hem presentat, hi ha alguna cosa mal redactada al meu entendre.
En el punt sis posa:
“Mantenir l’activitat inversora de l’Ajuntament que generi activitat econòmica i llocs

de treball mitjançant la construcció de dos-cents vint habitatges públics, del casal dels
avis de la Roca Centre, de l’Escola de Música, l’Espai d’Entitats, projectes que la
Generalitat de Catalunya financia completament la seva construcció”
De l’Escola de Música la Generalitat no financia la seva construcció en tot cas ens
finançarà algun crèdit, si és que el demanem. Per a construir-la, però, l’Escola l’hem de
pagar nosaltres, això per un costat i per un altre posa:
“Prioritzar les inversions en equipaments socials... l’escola de Santa Agnès”
És el nostre deure demostrar al Departament d’Educació que l’escola de Santa Agnès és
una necessitat. És el nostre deure elaborar els informes demogràfics que justifiquin
aquesta escola, i és la nostra obligació treballar per a que aquesta escola s’acabi
construint. Però la inversió l’ha de fer el Departament, nosaltres podem avançar amb
un conveni, però els diners els ha de posar el Departament. Vostè, Sr. Estapé, m’ha
posat molt deficient en tot, jo li poso matrícula cum laude en la seva demagògia.
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies Sra. Regidora, comença contestant el Sr. Jordi Fortí a la pregunta
del Sr. Carles Fernández.
Sr. Fortí.Fortí.- Tinc dues preguntes a contestar, primer del Sr. Fernández, li agraeixo els seu
suggeriment, tot i que li puc ja confirmar que el proper 1 i 2 de desembre asfaltem
Hermenegild Carrera perquè entenem que és una prioritat. Però, lògicament, hem de
tenir unes bases prou assentades i confirmar que tot es pot portar a terme i fer les coses
bé i de forma correcta i segura. Per tant, entre el dia 1 i 2 de desembre Hermenegild
Carrera està asfaltat. Intentem fer la feina, la fem i la seguirem fent.
Després una pregunta referent al Jordi Font que ara està absent que ha fet el Sr. Miquel
Estapé sobre el tema del moviment de terres i tot el que s’està realitzant del moviment
de transports, senyalització i l’actual situació que es troba per la part de Can Fontet,
entre d’altres.
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Durant aquestes dues setmanes hi ha hagut 2 tècnics de l’Ajuntament que han estat
fent un seguiment; per una banda, un seguiment policial i per una altre un seguiment
tècnic de si, realment, segons la petició que ens van fer al seu dia per crear aquests
moviments de terres, es porten a terme o no en aquests moments. Avui ha estat el dia
que han finalitzat justament els treballs, sobre el terreny, els 2 tècnics i en principi han
de respondre els propers dies, espero que entre demà i demà passat. La instància que
el Jordi Font, per part del grup socialista, va presentar dies enrere, en el moment que
estigui tota la informació, jo seré el primer que intenti agilitzar el màxim perquè
puguin tenir resposta. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Jordi Fortí. Sra. Marta Pujol la pregunta sobre el CEIP Mogent?
Sra. Pujol.Pujol.- Sí, la data de previsió de finalització de les obres està, ens van donar sobre
el mes de març, aproximadament setmana santa. Precisament ahir parlàvem amb el
Josep Mª Fernández, el delegat territorial que sí, que les obres del Mogent de la part de
primària, està previst que s’acabin al voltant de setmana santa. A mi m’agradaria
revisar-ho perquè mai s’havia dit al gener. Ahir parlant amb el Josep Mª Fernández, el
delegat territorial, vam comentar que la constructora sembla que no tingui una presa
especial per acabar les obres. Realment, per part de l’equip directiu de l’escola estan
molt ben situats i, a més a més, hi ha una urgència per part del Departament perquè
necessiten els mòduls per posar-los en altres escoles. Per tant, la idea és que s’acabi en
els termes previstos i ocupar l’escola de seguida. El que passa que, és clar, seran 2 aules
en un espai molt gran i això els hi fa un cert recel als profes i a la direcció. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sra. Marta Pujol. També la pregunta sobre la violència de gènere?
Sra. Pujol.Pujol.- Sí, comunicar-vos i convidar-vos a tots que el dimarts dia 25 que és el dia
contra la violència de gènere i hi haurà una acte sobre la violència de gènere. Hi haurà
un acte a dos quarts de sis de la tarda al Centre Cultural. És un taller, una xerrada, ve
una psicòloga, hi haurà una xerrada, un taller i està obert a tothom. La publicitat està
feta i està penjada.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Gabriel Parra, la pregunta del Sr. Julio Caña?
Sr. Parra.Parra.- Sí, bueno Julio como comentabas, tengo el compromiso de trabajar para
intentar conseguir que la instalación de La Torreta tampoco (incomprensible)
conseguirlo. Como regidor tengo el compromiso de trabajar también para intentar
cubrir la piscina de Santa Agnès por un compromiso de la Roca Centro de intentar
poner el túnel, porterías i una serie de cosas. Es decir, este año 2009 marcaremos
prioridades. Estamos buscando ideas nuevas para el tema de las instalaciones
deportivas porque marcaremos un poco las prioridades del municipio. Entendemos
que si hay cosas más prioritarias que la instalación, pues...bueno iremos marcando,
pero la idea es intentar trabajar para hacer todo lo que teníamos en el proyecto.
Sr. Caña.Caña.- ¿Qué prioridad le das?
Sr. Parra.Parra.- La prioridad al campo de fútbol es que depende. Vamos a ver, decirte
prioridad número uno a esto? Depende, te puedo asegurar que estamos buscando
ideas i soluciones para conseguirlo todo, pero no te puedo decir ahora esto, ahora lo
otro. Es decir el compromiso que tengo es trabajar para todo el tema deportivo del
municipio.
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Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Gabriel Parra. Sr. Manel Álvarez? Un parell de preguntes sobre
els mercats.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Sí, no tenim un dia encara determinat per la trobada d’aquesta comissió
especial que ha de treballar l’ordenança de mercats. Serà ràpid, eh., però ara no et puc
dir la data perquè no ho hem decidit, eh. De totes maneres, i respecte algun comentari
que has fet, t’agraeixo que en les presentacions i ... bé era una possibilitat que vosaltres
esperéssiu aquestes reunions que hem de tenir posteriorment nosaltres. Comentar el
que calgui, però també recordar-te que des del primer dia vosaltres... primer ens vam
trobar amb els marxants, però el mateix dia us vam explicar a vosaltres el resum
d’aquest contingut de l’estudi es penjarà també, no sé si està penjat ja, però en principi
està tot en marxa perquè es pengi al web. És a dir, que tindreu accés a la informació i
lligat amb aquesta pregunta teva i amb algun comentari que ha fet en Miquel dir-vos
que l’altre dia a la Roca, va ser bastant desagradable en alguns moments i jo crec que
no ens van deixar parlar. La Carolina no va poder explicar el contingut del seu estudi al
contrari del que va passar a Santa Agnès que va ser molt correcte tot i al contrari del
que va passar també a La Torreta, que si més no, la gent la va deixar parlar i va ser tot
molt més correcte. Aquí, la sensació que jo vaig tenir és que vaig estar davant d’un
parany que alguns van preparar aquest parany. Va ser molt desagradable, la veritat.
Potser en algun moment, jo vaig fer algun comentari que no tocava i que me’l podia
haver estalviat, però també és cert que de la mateixa manera que jo haig de tenir
respecte per la gent, la gent ha de tenir respecte també per la gent que estava allà
intentant explicar una feina. Reconec que la persona que ha fet l’estudi potser en algun
moment no ha sabut aguantar aquesta pressió que hem d’aguantar i en algun
moment ha estat a la defensiva. Però, et puc assegurar que des de la primera
presentació que va ser amb els marxants, ella ha estat patint uns atacs constants, no ja
els resultats del seu estudi, sinó a la seva professionalitat. Fins i tot, atacs a nivell
personal i va haver gent que la va insultar, directament. No, no dic a la primera
presentació que vam tenir. Llavors això la marcat bastant, amb als marxants vull dir, i
això l’ha marcat bastant en les posteriors presentacions, no. No l’estic defensant, ni
l’estic excusant, eh?. És la seva feina i és la feina que ha de fer, però bé també és cert
que el que va passar el dilluns a La Roca no és massa normal.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. No sé si vol fer algun comentari al prec de la
regidora, la Sra. Marta Pujol? No, doncs continuo jo.
Prenem nota de publicar les sessions plenàries amb més antelació. Llavors, referent al
tema d’estar al costat del regidor l’Alcalde. L’Alcalde al municipi presideix tots els actes,
però presideix tot els actes que s’organitzen per a què els presideixi l’Alcalde. Aquest
era un acte on jo no havia d’assistir. Era una presentació de mercats, com es fan molts
altres actes, de fet a Santa Agnès, jo no hi vaig assistir. Ara bé, quan van començar a
saber el que podia passar, no només hi va anar l’Alcalde a donar suport al regidor de
Comerç i promoció econòmica, sinó que hi va anar tot l’Equip de Govern i vam
ocupar la fila zero, per dir-ho d’alguna manera i vam estar allà donant suport i tan a la
Roca com a La Torreta vaig fer una intervenció final, en un to molt diferent. A La
Torreta agraint que s’hagués pogut dialogar, que s’hagués pogut escoltar i copsar les
opinions de tothom i a la Roca dient tot el contrari que lamentava molt que la situació
hagués anat pel camí que havia anat i que les persones que demanaven respecte pels
seus llocs de treball potser havien de tenir respecte primer pel treball de les persones
que l’exposaven. Era una presentació, no era una pressa de decisions de cap tipus. Allà,
vam estar l’Alcalde i tot l’Equip de Govern.
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Volia fer també comentaris sobre el tema del TGV. La reunió que vostè diu que vam
tenir, s’ha ajornat; no la vam tenir. No té tota la informació. Era per ahir i s’ha quedat
ajornada per d’aquí a 15 dies. De totes maneres el seguiment de les obres del TGV
s’està fent d’una forma intensa i estricta i, jo personalment, i alguns companys regidors
vam girar una visita amb tota la traça conjuntament amb tècnics d’Adif i de la UT que
executa les obres i vam poder veure la situació en què es troben i les problemàtiques
que generen. En aquest moments la problemàtica que més ens generava és un...no
diré un torrent, un petit desguàs d’aigües al costat de la granja de Can Badó que
erròniament s’ha taponat amb la correcció del bucle d’entrada a l’autopista. Això,
podia haver generat algun problema, però ha estat degudament reconduïda i
canalitzada i sembla ser, que la forma com s’ha solucionat està sent operativa i no
dóna cap altre problema. La resta del tren segueix per bon camí, inclús podríem dir
que és una obra prou endreçada pel volum que desenvolupa i que no està donant
excessius problemes de moment. Tenim el tema de Can Colet que és el tema que
havíem de parlar precisament amb el Director General d’Adif a Catalunya, el Sr. Jordi
Prat de les mesures de correcció sonores i això s’ha quedat ajornat per d’aquí a 15 dies
que ho tocarem.
I respecte als moviments de terres, que li ha contestat ja el regidor de Seguretat
Ciutadana, li haig de dir, que aprofitant les obres del TGV, no del nostre municipi sinó
inclús d’altres sectors de la traça, hi ha hagut sol·licituds de llicències d’obres, 2
sol·licituds, per omplir camps i guanyar alçada. Totes elles amb llicències informades
correctament, una era a Can Vidal i l’altre era a Can Maynou del Bosc i són llicències
que s’han determinat, recorreguts molt estrictes per als camions que havien de conduir
les terres. És possible que algun camió no hagi anat pel recorregut senyalitzat, però la
majoria sí que ho han fet i això ho hem de comprovar-ho a manca d’aquest informe
que tindrem aviat per part del regidor de Seguretat Ciutadana.
Ens demana quan tornarem a posar a la venda la parcel·la de Can Font de La Parera, jo
crec que vostè està fent ja un exercici de irresponsabilitat que ratlla els límits de
l’imprevisible. Sr. Estapé, jo no puc vendre casa seva. Li sembla que vengui casa seva?
Jo per vendre una cosa i en aquest cas com a representant municipal per vendre una
parcel·la, aquesta parcel·la l’hem de recuperar. Aquesta parcel·la està sub iudice. Hi ha
hagut una primera instància, on s’ha guanyat de forma aplastant, no contundent, no,
aixafant la resolució de la venda i per tant la recuperació de la parcel·la, però
evidentment ha estat apel·lada i ara això està a l’audiència i a l’audiència trigarà un
temps a sortir. Confiem que tot vagi bé, que l’apel·lació no avanci i que ,en aquell
moment, confirmem la sentència, que també pot ser recorreguda i pot anar al suprem.
Vull dir que això porta uns terminis i porta un procés. Aquest Senyor pot resistir tot el
que vulgui, però en primera instància està condemnat en costes i això no és freqüent.
Per això dic que ha estat aixafat . Quan algú queda condemnat en costes és perquè la
situació era molt clara. Per tant aquest parcel·la, en aquest moment segueix estant
registrada a nom de Can Bellsolà i segueix tenint una càrrega hipotecària i aquesta és
una situació greu. La llicència de la formigonera d’Àrids Subirana. És una sentència, que
vostè demana, que va presentar Àrids Subirana contra una decisió de la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona. Aquesta sentència ha estat contrària a Àrids Subirana i ha
donat la raó a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona i pertoca actuar al responsable de
comissió d’Urbanisme de Barcelona, en aquest cas al Director General d’Urbanisme. Per
tant, esperarem...
Sr. Estapé.Estapé.- ... no té competències en llicències d’activitats?
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Sr. Alcalde.Alcalde.- El municipi té competències en llicències d’obres i en llicències d’activitats,
però en aquest cas si hem d’aplicar aquesta sentència que ens ho comuniqui el
Director General que és qui ha d’aplicar-ho.
Sr. Estapé.Estapé.- ...responsabilitat
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé, ho sé perfectament.
La darrera pregunta referent a les llicències de primera ocupació. Les llicències de
primera ocupació es donen per Resolució d’Alcaldia quan els tècnics que els han
d’informar elaboren informes favorables
Sr. Estapé.Estapé.- amb pàrking o sense pàrking?
Sr. Alcalde.Alcalde.- li torno a repetir, jo com pot comprendre no conec el detall de llicències
d’obres... Sr. Estapé, em fa el favor d’escoltar? Jo no conec el detall de llicències
d’obres que no ha concedit l’actual Junta de Govern, llicències que poden venir de 2,
3,4, 5 anys enrere i que arriben amb informe favorable. Si la llicència que s’ha demanat
és amb un certificat final d’obra parcial que fa referència a l’habitatge sinó referència a
l’aparcament, és donarà parcial si el tècnic que ho ha d’informar així ho creu oportú, si
no és així no es donarà. Totes les llicències de primera ocupació que s’han donat en el
present mandat s’han fet amb informes favorables, com pot comprendre. Per tant, si hi
ha alguna situació anòmala faci’ns-ho constar i ho comprovarem. Però, que jo sàpiga
tot ha estat absolutament correcte. Si hi ha un aparcament que no s’ha demanat
llicència de primera ocupació per ell, probablement no se li haurà donat perquè no
l’han demanat o no reunia les condicions. Potser se li ha fet un informe de deficiències i
se li ha convidat a que presenti nova documentació i que acrediti en quina situació s’ha
executat aquest pàrking. Algun comentari més?
Sr. Estapé.Estapé.- Breument, sobre el tema de Can Font de La Parera únicament li
demanàvem l’estat de la situació. És un tema important i entendrà que nosaltres
vulguem tenir aquesta informació. No entraré, diguéssim, en aquest atac que m’ha fet,
en tot cas, segur que estarà encantat el Sr. Illa, que és l’exalcalde de La Roca, de tornar
a participar en els judicis que faci falta per defensar els interessos d’aquest Ajuntament.
governi qui governi i segur que també, si cal, de la meva persona, si és necessari. En
tot cas esperem que, tan aviat com sigui possible, es resolgui aquesta qüestió i es
pugui tornar a posar a la venda aquesta parcel·la per tapar aquest forat.
I respecte al prec de la Sra. Pujol, jo li faig també un prec fem un esforç de ser més
rigorosos. Jo per exemple, permeti’m eh? No ho he mencionat abans, però ja que
m’ha posat aquesta bona nota...miri, vostè el 24 de juliol de 2008 en aquesta sala de
Plens va dir : “ em tramitat tota la documentació perquè es faci la modulació de
l’escola de música amb la qual cosa això ens garantirà uns ingressos que alleugiran la
quota dels pares” 24 de juliol de 2008. Estem a 20 de novembre, no es va tramitar tota
la documentació, els pares no tindran els diners. Això entenem nosaltres que és manca
de rigor. Ho deixo aquí. A partir d’aquí treballem tots per aconseguir aquesta escola de
música que creiem que necessita el municipi. Hi havia una proposta que vostè ha fet 2
comentaris que jo crec que tenen un fons de raó. Hi havia una proposta de construcció
d’un local al Pla de les Hortes de 1400 m2 que pot encabir una escola de música i això
estava en un conveni que ho pagava La Generalitat. Això vol dir que la Generalitat
pagava tota l’escola de música? No, és veritat. Té raó. Té raó de fer l’aclariment. Això
vol dir que la Generalitat de Catalunya pagava un local buit? Sí, el local com tots
sabem és una part important de la despesa, no la única, l’equipament també és molt
important i el segon comentari que vostè m’ha fet de l’escola de Santa Agnès també té
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raó. L’Ajuntament no és qui paga els 3 milions o 2 milions que pot costar una escola
d’una línia, però sí que és cert el que hem vingut demanant nosaltres en aquests
darrers plens i és que l’Ajuntament pot avançar els diners del projecte i pot prioritzarho dins dels seus recursos i pot fer que el projecte estigui un mes abans del que ho
tindria la Generalitat i podríem prioritzar una mica abans la construcció d’aquest
equipament que també falta al municipi. Gràcies.
Sr. Alcalde.
Alcalde.lde.- Gràcies, Sr. Estapé. També és falta de rigor que quan vostè volia preguntar
per la parcel·la hauria d’haver preguntat per l’estat de la parcel·la no per quan es
tornarà a vendre. Donem per acabada la sessió. Agraïm al públic assistent i passarem al
torn de precs i preguntes pel públic.

I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 23 hores i 27 minuts del dia indicat en
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,
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