ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ CELEBRAT EL DIA
23 DE DESEMBRE DE 2008, Núm. 11/2008.
11/2008.

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. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira 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 Extraordinària 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) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
A.1. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC per a l’aprovació d’un pla
d’austeritat i rigor en la gestió econòmica.
A.2.Resolució al·legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici
2009
A.3. Pròrroga del contracte de neteja viària
A.4. Creació de noves places d’escola bressol municipal a la Roca del Vallès
A.5. Nomenament d’un Tècnic Jurídic de l’Ajuntament per al seguiment dels
arranjaments de la gestió de la postvenda de les vivendes de protecció oficial de la
Torreta.
A.6. Ajornament sessió plenària ordinària mes de gener de 2009
A.7. Moció de rebuig a la violència
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A.8. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC amb motiu del centenari de
l’estelada
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.Alcalde.- Bona nit. Donem inici a la sessió plenària extraordinària de 23 de
desembre quan són les 20 hores. Excusem l’absència de la Sra. Carmen de las Heras
que ha comunicat que no podia ser-hi present. No sé si el Sr. Jordi Font s’hi
incorporarà
Sr. Estapé.Estapé.- Si em permet, voldria excusar la presència de la Carmen de las Heras que
està per motius familiars a Sòria amb els seus pares i també la presència del Sr. Jordi
Font que per motius professionals, de feina, tampoc podrà assistir. També trametre la
nostra queixa de què creiem que el dia abans de la vigília de Nadal no és el dia més
adequat per fer una sessió plenària.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Excusem l’absència d’aquests 2 regidors.
Aquesta sessió plenària extraordinària té 8 punts a l’ordre del dia en un sol bloc de
dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A.1. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC per a l’aprovació d’un pla
d’austeritat i rigor en la gestió econòmica.
Sr. Alcalde.
Alcalde.lcalde.- La primera moció està presentada pel Grup Municipal del PSC que va
demanar la convocatòria d’un ple extraordinari per l’aprovació d’un pla d’austeritat i
rigor. Té la paraula el portaveu del grup el Sr. Miquel Estapé.
Sr. Estapé.Estapé.- Si pot connectar aquest dispositiu en el projector
Sr. Alcalde.Alcalde.- No tenim projector
Sr. Estapé.Estapé.- No hi ha projector?
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Miquel Estapé, no hi ha un projector muntat avui i ningú ha demanat
que es muntés.
Sr. Estapé.Estapé.- Sr. Ros, a totes les sessions plenàries hi ha hagut sempre un projector
funcionant i jo li demano que, encara que triguem 2 minuts, el connectem perquè és
una tasca molt senzilla.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé, aquest projector avui no està connectat. No, en totes les
sessions, s’ha connectat. Si vostè hagués comunicat que disposava d’un mitjà
electrònic li hauríem muntat, però evidentment no tenim cap tècnic a disposició i no es
pot muntar aquest dispositiu. Faci l’explicació sense aquest dispositiu, si us plau.
Sr. Estapé.Estapé.- Puc fer jo mateix la instal·lació si fa falta, eh? És només connectar un cable
en aquest ordinador.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Aquest ordinador l’estan utilitzant les persones que donen suport al
Plenari.
Sr. Estapé.Estapé.- Aquest ordinador, que s’està utilitzant per gravar, permet visualitzar
perfectament un document en power point que és el que porto en aquest dispositiu.
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Sr. Alcalde.Alcalde.-Sr. Miquel Estapé continuï l’explicació
Sr. Estapé.Estapé.- No tenim cap pressa, igual que es fa un ple en unes dades tan difícils per
alguns regidors per assistir-hi, no entenem perquè no es pot fer un recés de 5 minuts i
connectar el projector en aquest ordinador o en algun altre
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé a veure si li torno a explicar, en aquest moment a la sala no s’ha
baixat aquest dispositiu. Avui no s’ha muntat aquest dispositiu. Si vostè necessitava fer
l’explicació amb aquest mitjà, ho hauria d’haver comunicat en temps i forma. Només
que ho hagués comunicat una hora abans penso que s’hagués pogut muntar, però en
aquest moment no es pot muntar. Estem en la sessió plenària i està vostè en ús de la
paraula. Si no vol explicar vostè aquesta moció, la passarem a votació sense
explicacions i continuarem la sessió plenària. Té l’ús de la paraula i li dono 1 minut
perquè comenci.
Sr. Estapé.Estapé.- Molt bé, prenem nota de la seva actitud. Des del nostre grup municipal
hem presentat aquesta moció per la nostra preocupació per la situació econòmica
general de tot el país i la situació econòmica particular del municipi de La Roca del
Vallès. Voldríem fer una mica de resum de la situació actual que vivim en el nostre
municipi:
Al 2007 es va produir un increment d’impostos generalitzat en el municipi de La Roca
del Vallès del 12 %. A dia d’avui el compte general del pressupost de l’any 2007 no
s’ha presentat, ni s’ha aprovat ni s’ha presentat a la Sindicatura de Comptes. Tot i que
l’obligació per presentar aquest compte era l’1 de maig i l’aprovació i l’enviament a la
Sindicatura de Comptes era abans del 15 d’octubre. Portem un endarreriment de més
de 7 mesos amb la presentació i l’aprovació de comptes de l’any passat. El pressupost
del 2009 està pendent d’aprovació. El pla d’actuació municipal 2007-2011 està
pendent d’aprovació, tot i que hi havia un compromís de presentar-lo en 6 mesos. Ha
passat un any i mig i encara no tenim aquest Pla d’actuació municipal. Hi ha hagut una
reducció del ingressos de l’Ajuntament en l’àmbit de la construcció. No tenim les
dades exactes, però estimem que és al voltant del 50% per alguns dels comentaris que
hi ha hagut en aquesta sala. S’ha anul·lat la venda d’una parcel·la a Can Font de la
Parera. Una parcel·la que esperem que es resolgui ràpidament. El recurs contenciós que
s’ha presentat en segona instància i que, per tant, esperem es pugui tornar a posar a la
venda a l’any 2009, i per tant, que es pugui anul·lar també el crèdit pont que s’ha
creat. El crèdit que s’ha aprovat des d’aquest Ajuntament de 3 milions d’euros i ,a més
a més, estigui en disposició 2 milions d’euros addicionals per noves inversions que
estaven lliures de càrrega. Hi ha un increment general de la morositat que, segons
algunes dades, s’està xifrant en més del 50%. Si consulten algun diari oficial, tan del
butlletí Oficial de la Província de la Diputació de Barcelona o de la Generalitat de
Catalunya, veuran que hi ha un increment espectacular dels processos
d’embargaments i de reclamació de pagaments a ciutadans i empreses del municipi de
La Roca. Hi ha una situació molt, molt delicada. S’ha incrementat l’atur en un any, des
de novembre del 2007 a novembre del 2008, gairebé en un 60 % , concretament un
59 %. Ha passat d’haver-hi 174 persones més a l’atur, de 294 a 468; 174 persones que
afecten a 174 famílies, per tant, la situació econòmica és molt difícil i, segons tots els
indicis, l’any que ve serà molt pitjor. Aquesta és la situació actual, però també
l’Ajuntament de La Roca del Vallès té moltes oportunitats amb positiu que cal
remarcar. A banda dels ingressos que té tot Ajuntament pels impostos normals,
l’Ajuntament de La Roca té una sèrie d’ingressos addicionals que el diferencien de la
gran majoria de municipis del nostre entorn. Per començar té un superàvit de l’any
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2007, d’1,5 milions d’euros, se li ha adjudicat amb el Pla anomenat “Pla Zapatero” del
fons local d’inversió de l’Estat 1, 7 milions d’euros per inversions pel 2009. Ha rebut
una subvenció de la Generalitat per 5 anys de 800.000 €, ha rebut també una
subvenció de la Diputació de Barcelona per 4 anys d’uns 420.000 €. S’ha aprovat, en
aquesta sessió plenària, un conveni amb aigües Ter- Llobregat per tal de finançar
actuacions en el municipi per 700.000 €, a més a més, ja fa anys que Aigües TerLlobregat està pagant l’IBI per la planta de potabilització que són uns 400.000€ en els
propers 4 anys. A més a més, hi ha l’IBI de les autopistes que, fins fa poc, no pagaven
que es pot xifrar al voltant d’1,5 milions anuals. Té una capacitat d’endeutament, pels
propers 4 anys, de 3,6 milions d’euros. La venda de la parcel·la de Can Font de la
Parera, que tots esperem que es produeixi al 2009, generarà 2,5 milions d’euros més
per a inversions. Hi ha un conveni signat amb el departament de Justícia pel centre
penitenciari de 4 camins que, en 4 anys, aportaran 1milió d’euros. A més a més, hi ha
un conveni signat amb aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per a la
construcció de locals de diferents equipaments valorats en més de 2 milions d’euros. I
per acabar, hi ha 2 convenis per a la construcció d’habitatge públic, per un costat un
conjunt de convenis que sumen 220 habitatges que estan xifrats en 12 milions d’euros
i un conveni amb INCASÒL pel qual l’Ajuntament li va cedir una sèrie de parcel·les que
no eren aptes per habitatge públic també valorat, segons el butlletí de Convergència
que ha sortit darrerament, amb uns 12 milions d’euros. Aquestes són les oportunitats
d’inversió que té el municipi de La Roca pel futur. En total estem parlant d’una xifra
molt important. Estem parlant d’una xifra de cap a 40 milions d’euros que es poden
invertir en el municipi de la Roca i ,si es fa bé, pot servir perquè en el nostre municipi
sigui el més suau possible i per fer això nosaltres proposem 10 actuacions concretes, 10
actuacions en positiu que a nosaltres en hagués agradat poder-ho discutir a fons amb
tots els grups municipals. No ha estat així, vam quedar la setmana passada per fer
aquesta reunió , a petició del grup d’Esquerra republicana, tot s’ha de dir, però no va
poder ser així perquè nosaltres no ens assentarem amb persones que ens insulten. No
ens assentarem, si no estem obligats institucionalment a assentar-nos a la mateixa taula
amb persones que ens insulten i la setmana passada es va distribuir un butlletí, en tot
el municipi, que era insultant cap al nostre grup Municipal i cap a moltes persones
que configuren la nostra agrupació del PSC de la Roca. Les 10 propostes que nosaltres
proposem i que ens hauria agradat que l’Alcalde d’aquest municipi hagués presentat
prèviament i que no hagués arribat a aquest punt de què l’oposició li tingui que
explicar la feina que s’ha de fer.
Primera proposta: No incrementar els impostos per al 2009 gairebé el triple del darrer
IPC. L’any 2007 amb un IPC del 4,8 % es va pujar el impostos un 12%, molt per sobre
de la mitjana comarcal on Caldes, Granollers, Sant Celoni, Parets, Les Franqueses
estaven al voltant entre 3 i el 4 %. En el programa de Convergència que volia ensenyar
vostè deia Sr. Ros que evitarem apujar la càrrega fiscal als ciutadans veiem a la pràctica
quin és el compliment de les seves promeses electorals. De cara al 2008 es proposa un
nou increment, un increment de l’IBI d’un 7%. Un increment que vostès diuen que
van proposar perquè, en aquells moments, quan vostès estaven fent les ordenances
fiscals estava al voltant del 5%. I és cert i ho acceptem, però les circumstàncies han
canviat i el que li dèiem ara és que vostè corregeixi. Això no vol dir que vostès
s’equivoquessin inicialment en treballar sobre aquelles previsions, però les
circumstàncies han canviat, l’IPC del mes de novembre és del 2,4 % i la previsió pel
mes de desembre és de què això baixarà. Per tant, la proposta que vostès fan triplica
l’IPC que tenim en aquests moments i poc més que triplicar la que acabarà a final
d’any. I, a més a més, ens trobem que això és una pressió molt difícil d’assumir per
moltes famílies que, com explicava abans, es troben en situacions molts difícils, amb
problemes d’atur, amb hipoteques que els hi costa pagar o amb empreses que els hi
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costa fer-se càrrec dels pagaments dels creditors. Incrementar els impostos en 2 anys
amb un 19% és injust, socialment injust. Vostè, a més a més, en el darrer butlletí ens
diu: “ aquest any ens limitem a pujar els impostos l’IPC”. Això ho diu, no el mes de
setembre ni el mes d’octubre ni el mes de novembre, ho diu ara al mes de desembre
quan s’ha distribuït aquest butlletí. Doncs, bé, nosaltres li demanem la primera
proposta, molt senzilla, que compleixi amb la seva paraula, rectifiqui i apugi els
impostos l’IPC. No el 7% que és el que els ciutadans veuran incrementat el seu rebut
l’any que ve, sinó al voltant de l’IPC del mes de novembre un 2,4 % .
Segona proposta : Congelar la despesa de personal. Crec que vostès van entrar aquí, a
l’Ajuntament, pensant amb una certa alegria que cada regidor havia de tenir el seu
tècnic i a tot arreu havia d’haver-hi persones per donar recolzament a la seva tasca de
regidor. La realitat és molt més crua o molt més difícil. A nivell de càrrecs polítics, hi ha
un Alcalde, un regidor d’hisenda, un assessor d’Urbanisme, un assessor de comunicació
i participació i a més a més hi ha una plaça vacant d’assessor d’alcaldia. Són 5
persones,amb responsabilitats polítiques, d’aquestes deixant de banda a l’Alcalde per
suposat, les altres 4 persones o les altres 3 persones que estan ocupant plaça no tenen
cap mena d’experiència prèvia en el lloc que estant ocupant. El personal eventual, la
persona de confiança que es diu aquí, se suposa que és una persona que té les
capacitats per assumir aquest lloc de treball i no és el cas. A més a més, en la plantilla
de l’any 2008 es van crear 12 places noves: un tècnic de Serveis Personals, un de medi
Ambient,un Sergent, un inspector d’obres i serveis, un auxiliar administratiu, un agent
policia, un treballador social, un educador social, un peó de la unitat de serveis, un
arquitecte, un tècnic de gestió econòmica i un tècnic d’auxiliar informàtic. Els números
no poden quadrar de cap forma amb tants càrrecs polítics i amb tantes persones
noves. Això no encaixa. La nostra proposta, aquí, és molt clara: s’ha de fer un esforç
de congelació de la despesa de personal, s’ha de reduir els càrrecs, s’ha de reduir la
plantilla, s’ha d’anul·lar les places que estant vacants, si no els números no encaixaran i
el personal és la despesa més important que té tot Ajuntament. Per on s’ha de retallar?
Vostè és l’Alcalde i vostès estan governant, però està clar que amb totes aquestes
places que estem parlant és una despesa totalment innassumible per aquest
Ajuntament.
Tercera proposta que fem reduir les despeses no prioritàries. Aquí esmentaré alguns
exemples de casos, en les quals entenem que s’han llençat els diners. Ens agradaria
tenir dades de l’any 2008. Creiem que hi tenim tot el dret, al menys ho diu així els
reglaments oportuns, però no tenim dades del 2008 exactes del nivell d’execució
pressupostària per saber com van les partides. El únic que tenim, som a l’execució de
2007, són algunes despeses que han hagut de passar per resolució d’Alcaldia amb el
poc que coneixem ja en tenim prou. Dades del 2007: increment de despeses
d’activitats i festes sobre el pressupostat inicialment un 66 %, despeses de personal un
71%, defensa jurídica 88%, representació d’alcaldia 93%. Aquestes són les dades del
2007, no tenim les del 2008, però ens agradaria poder contrastar-les i poder dir que
ens equivoquem, que els increments pel 2008 són menors, ens agradaria molt, però no
les tenim. No sabem perquè. Hi ha unes depeses posem 3 o 4 exemples: s’ha fet un
condicionament provisional d’un pàrking d’una zona esportiva. No es volia fer el
projecte definitiu i s’han gastat 150.000 € en un pàrking provisional que després
executaran el projecte inicialment previst . S’ha fet una pèrgola a la zona del Caprabo.
Una actuació que tothom sap que era altament prioritària i molt necessitada pel
municipi 18.000 €. La festa major de la Roca, tot i les recomanacions de la Comissió de
festes de què es fes una inversió de futur amb tenir un terra pel pavelló per fer-hi
actuacions, es va decidir tornar a llogar una carpa molt maca, però també molt clara.
Totes les despeses de la carpa, del lloguer de la carpa i de despeses associades sumen
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al voltant de 30.000 € i després podríem parlar de la publicitat de la darrera festa
major... hi ha alguns dels elements publicitaris d’alguns dels tríptics que són caríssims i
em sembla que ens hem d’estrènyer el cinturó. No ens podem gastar 6000 €, en
publicitat amb una festa major. Li demanem això molt més rigor amb la despesa.
Quarta proposta, les subvencions, aconseguir més subvencions. S’ha perdut diferents
subvencions. Subvencions perdudes del Departament de Treball, subvencions a nivell
de modernització de l’Administració. En un butlletí, vostès van titular el seu article que
volien modernitzar l’Ajuntament. Hi havia diferents línies d’ajuts, del “Plan Avança”, del
“Plan Inmode”, del “Pla Administració Oberta”. S’ha perdut subvencions del
Departament d’Educació per l’Escola de Música, 20.000 €. S’ha perdut també
subvencions per a beques, per a persones necessitades. De les beques d’ajuts a serveis
socials es va aprovar recentment en el Consell Comarcal les baixes. Aquelles que no
estaven ben justificades. El 30% de les beques que s’havien concedit a l’Ajuntament de
la Roca del Vallès s’han hagut de retornar, el 30%, aquestes són les baixes per una
mala justificació. La mitjana comarcal, perquè sempre hi ha casos de baixes que no es
poden justificar. La mitjana comarcal és d’un 30% . S’ha perdut subvencions també del
Departament d’Interior. Si ho comparéssim amb municipis de l’entorn que sí s’han
presentat en aquests ajuts, Cardedeu, Les Franqueses, etc., estem parlant del voltant de
600.000 € que s’ha deixat d’ingressar en aquest Ajuntament, però a més a més, a
nivell de subvencions. Avui sortia un article prou interessant en el País que deia: “que el
37 % de los municipios ocultan sus cuentas a la Sindicatura de Cuentas”, la Sindicatura
de Comptes de Catalunya. Feia referència a la presentació dels comptes de l’any 2005,
La Roca no està en aquesta llista , ni al 2005 ni al 2006 i si no presentem ràpidament
els comptes no estarà a la presentació dels comptes del 2007. I això li dic perquè li vaig
dir en una Comissió Informativa i li repeteixo perquè en aquest article diu que la
Generalitat, en aquells Ajuntaments que entre cometes amaguen els seus comptes
posen en risc les subvencions que dóna la Generalitat. Concretament posen en risc les
subvencions del Pla d’obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya que són 800.000 €
i posen en risc les transferències de la Generalitat que són 160.000 € a l’any. La
proposta és molt simple, per un costat complir amb la llei pel que fa a la transparència
dels comptes públics i participar a totes les convocatòries de subvencions que són
d’interès al municipi.
Cinquena proposta: mantenir l’activitat inversora. L’Activitat inversora que genera
activitat econòmica i llocs de treball, que dóna feina a les empreses del municipi i de
l’entorn i aquí hi havia una sèrie d’inversions i d’actuacions que s’estan portant a terme
que aquest Ajuntament ha frenat. Ha frenat la inversió que volia finançar la Generalitat
de Catalunya per fer un Casal d’Avis a la Roca centre, per fer l’escola de música i l’espai
d’entitats per construir 220 habitatges públics. Té frenat aquest conveni amb
L’INCASÒL famós que ens discutim per la cessió d’unes parcel·les. Té frenat també el
desenvolupament del Sector del Molí de Santa Agnès. Té frenat també el
desenvolupament del Pla de les Hortes i té, en el calaix, finalitzar la retramitació del
polígon de Can Massaguer i em refereixo en aquests tres sectors urbanístics perquè
aquí hi ha empresaris que volen invertir, hi ha administracions que també volen
invertir i vostès ho tenen aturat i ho estan posant a un ritme tan lent, tan lent que no
m’estranyaria que algun dia, algun dels propietaris presentés una demanda a
l’Ajuntament per danys i perjudicis perquè hi ha alguns propietaris que han demanat
préstecs i que estan pagant unes despeses financeres que segurament no li pertoquen.
Si vostè vol fer canvis en aquests sectors, faci’ls. Vostès tenen la majoria. A dia d’avui
vostès tenen la majoria, faci’n els canvis que creguin que han de fer . Fa un any i mig
que governen. Si us plau tirin endavant tots aquest projectes que generen activitat
econòmica i llocs de treball.

6

Sisena proposta prioritzar les inversions socials i aquí em repetiré amb alguna de les
actuacions anteriors, però val la pena que ho tinguem present perquè quan fem
propostes amb el pressupost d’enguany o en el pressupost de l’any que ve o en el pla
Zapatero d’1,5 milions d’euros valdria la pena tenir en compte si estem prioritzant les
actuacions socials o altres i si el que volem és potenciar aquestes actuacions socials o
tenim altres prioritats. Estem parlant d’una segona escola Bressol al municipi,
concretament a la Torreta, de la redacció del projecte de l’escola de Santa Agnès, del
casal d’avis de la Roca centre o de la reforma de la rectoria de Santa Agnès com a espai
per a entitats i casal d’avis. Li demanem que prioritzi aquetes actuacions davant
d’altres.
Setena proposta : que concreti a què destinaria aquests gairebé 300 milions de
pessetes que el govern de l’Estat ha adjudicat a l’Ajuntament de La Roca per a què es
gasti en un any, en l’any 2009, gairebé 300 milions de pessetes. Vostès han fet al web,
han fet una proposta per Santa Agnès de Malanyanes proposen arreglar el camí de
Sant Carles, el camí de les Nogueres i la zona verda del camí de l’ermita per La Torreta
proposen reurbanitzar el carrer Granada i el carrer Font del Cargol, per la Roca
proposen reurbanitzar la Rambla, fer l’aparcament de la zona esportiva al costat del
pavelló i ubicar l’escola de música al centre cultural de La Roca. Nosaltres creiem que
aquestes no són les prioritats que pertoquen, a part de què algunes d’aquestes
actuacions ens generen bastants dubtes. Suposo que en els propers dies es concretarà
què vol dir alguna d’aquestes actuacions com per exemple reorganitzar el carrer de les
Nogueres que entenem que han de pagar els propietaris, sinó el 100 % , en la seva
gran majoria. Nosaltres, les nostres actuacions ...i recordant el que deia abans de
prioritzar les actuacions socials seria per Santa Agnès fer una reforma de la rectoria vella
en una primera fase per ubicar-hi el casal d’avis i un espai d’entitats, per La Torreta la
nostra prioritat seria fer l’escola bressol i millorar l’accessibilitat dels carrers i per La
Roca estem d’acord en l’aparcament de la zona esportiva, però creiem que és molt més
urgent millorar l’accessibilitat del carrer del Bosc i altres carrers i estaríem també
d’acord en el condicionament de l’escola de música al centre cultural de la Roca , tot i
que a les sales tallers, no al soterrani. El problema, en la proposta que nosaltres fem és
que segurament no és viable perquè en una any i mig no s’han aprovat projectes. No
hi ha cap projecte per reformar la rectoria vella. Sí que hi ha un avantprojecte, però no
hi cap projecte formal per fer l’escola bressol de la Torreta i per tant, no hi ha cap
projecte per millorar l’accessibilitat del carrer del Bosc que és un carrer molt urgent
perquè és el carrer per on passen molts pares que van a l’Escola Bressol. No hi ha cap
projecte de totes aquestes actuacions. De fet, durant aquest any i mig, en aquest Ple
no s’ha aprovat cap projecte i per tant, segurament, difícilment es poden portar a la
pràctica. Tot i així volem remarcar que si s’haguessin fet els deures durant aquest any i
mig, aquestes actuacions les podrien haver portat en PDF.
La proposta número 8 és prioritzar la despesa social i en aquest sentit creiem que s’ha
de potenciar els projectes socials, educatius i de desenvolupament econòmic i creiem
que s’hauria de reservar el 50% del superàvit del 2007, 50% d’1,5 milions d’euros, per
tant 750.000 € per projectes socials, educatius i de desenvolupament econòmic.
Creiem també que s’ha de mantenir l’1 % que destina l’Ajuntament, dels seus fonts
propis, dels seus projectes propis per a projectes de solidaritat, per a projectes amb el
tercer món i diem això, mantenir, perquè, tot i que, tots en els programes deien que
volia mantenir l’1 %, doncs l’any passat hi va haver una retallada. Es va retallar aquest
fons i enlloc de gastar-se i destinar-se l’1% dels fons propis que estaven al pressupost
es va destinar únicament el 0,9 %. Es va perdre un l0 % pel camí i creiem que això no
és tolerable per enguany. I finalment creiem que s’ha d’augmentar la despesa social en
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ajuts en serveis Socials beques i serveis a la gent gran. No tenim l’execució del 2008 i
no sabem com han anat les actuacions destinades a la gent gran, no en tenim queixa
en tot cas. Però, en tot cas, el que sí que volem reforçar és que aquesta és una actuació
que cal potenciar i que cal prioritzar.
Novena proposta: No fer canvis al projectes en curs. Fer canvis als projectes en curs és
molt fàcil, però acostuma a ser molt car perquè les empreses agafen uns projectes amb
un paràmetres i qualsevol canvi ... es presenten a uns concursos ajustant-se al màxim
amb un projecte determinat, però quan hi ha canvis aquests canvis es valoren molt a
l’alça. S’ha fet alguns canvis darrerament, canvis a la plaça de Can Torrents que s’estan
executant ara amb un pressupost de 180.000 €, canvis a la Plaça del Mogent que
valorem al voltant d’uns 100.000 € que no sabem on han anat a parar. S’han fet canvis
a la zona esportiva , al pàrking de la zona esportiva fent un aparcament provisional que
ha costat al voltant de 150.000 €. S’ha fet canvis a l’obra final del pavelló que no tenim
clar quan han acabat costant. S’ha fet canvis en els diferents sectors urbanístics que
s’estan desenvolupant que també ens agradaria saber, en algun moment, quan han
costat. Per tant, li demanem que abans de fer qualsevol canvi s’ho pensi 2 vegades i
tingui els informes tècnics corresponents per fer aquests canvis. No ha passat ni a Can
Torrents. No hi havia cap projecte tècnic que justifiqués els canvis. No ho ha fet amb la
plaça del Mogent que no hi havia cap projecte tècnic que justifiqués el canvi. No hi
havia cap projecte tècnic que ho justifiqués.
I finalment, la desena proposta és que en aquests moments, complexes i difícils, s’ha
de generar credibilitat i confiança i això s’aconsegueix amb fets. Fets com per exemple
el compliment dels acord de Ple, fets com la transparència en la gestió municipal i en
els comptes públics, fets com el foment de la participació ciutadana, fets com el
compliment dels compromisos que s’ha assumit públicament en la ciutadania i aquí li
voldria posar alguns exemples:
El primer fet que vostè hauria de portar a terme per guanyar-se aquesta credibilitat,
que al nostre entendre ha perdut, és rebaixar l’increment d’impostos a l’entorn de l’IPC
real del darrer mes. És el que deia el seu programa, és el que ha estat reclamant ERC els
darrers 4 anys de mandat és el que vostè diu en el darrer butlletí municipal.
Segon fet presentar, amb rapidesa, amb urgència, el Pla de mandat perquè tots els
ciutadans coneguin les seves prioritats. Van dir que ho farien als 6 mesos. Pot haver-hi
endarreriments, tots ho sabem, però és que ha passat un any i mig i això ja no és un
endarreriment. Això per nosaltres és manca de dedicació. Fets com que si presenten un
pressupost pel 2009 el compleixin.
Ara estem a dia 23 de desembre, s’està acabant l’any. Vostès van fer un pressupost a
finals de l’any passat, el vam aprovar el gener. Podríem donar un cop d’ull en aquesta
predicció de coses que vostès volien fer i a veure quines s’han complert. Perquè aquí,
per la sala de plens no ha passat res de les inversions que aquí es mencionen. La
urbanització de Can Gurri , no tenim constància de l’aprovació d’aquest projecte,
urbanització de Sant Jordi no tenim constància de cap aprovació del projecte,
urbanització de Sant Carles tampoc tenim cap mena de constància. Peatonalització del
carrer major , que diu que es peatonalitzarà. Reurbanització del carrer Hermenegild
carrera. Bé, aquesta sí que s’ha porta a terme, una mica enrevessada, però s’ha portat
a terme. Projecte de recuperació de la ruta Prehistòrica, no en sabem res. Pla de la
Millora de la mobilitat, Pla de la Millora dels carrers amb 180.000 €, senyalització de
vies i edificis amb 60.000 €, projecte de l’escola Bressol de La Torreta encara no ha
sortit el concurs i, per suposat, no s’ha adjudicat. Projecte d’escola Bressol de La Roca
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ningú en sap res d’aquest projecte a dia d’avui. És Clar, si vostès presenten aquest
conjunt d’actuacions i després no compleixin res del que van dir, lògicament la
credibilitat se’n va totalment en orris.
I finalment, li diré una altra cosa per guanyar credibilitat, vostès en el darrer butlletí
que es va distribuir pel municipi fan una sèrie d’acusacions molt greus cap al nostre
grup municipal , algunes insultants. Si té alguna prova del què diu en aquests
documents li agrairia que ens les ensenyés. Jo li vaig demanar a vostè, a la Secretària i a
la Interventora que si hi havia alguna prova de les acusacions que hi havia en el darrer
butlletí municipal, i si fa falta ho tornaré a fer, ens les ensenyés. No tenim constància
de cap resposta. Vostè fa acusacions, tira la pedra i amaga la mà. No ensenya cap tipus
de prova, això té un nom: es diu injúries i calumnies. I això ,al nostre entendre, és molt
greu. Si té alguna prova faciliti-la i vagi als jutjats. Vagi als jutjats presenti la denúncia
corresponent, però es que nosaltres li vam demanar una altra cosa, a més a més. Si té
dubtes de l’actuació de l’equip polític o dels tècnics que hi ha hagut els darrers anys en
aquest Ajuntament, tècnics que, per cert, totes les actuacions que s’han portat a terme
han informat favorablement . Si té dubtes, demani una auditoria externa, demani-la.
Vam presentar una moció perquè vostè encarregués una auditoria i el seu grup,
Convergència i Unió i el grup ERC si van negar, amb arguments molt infantils de què
això bloquejaria i col·lapsaria l’Ajuntament...sí que tenen temps per llençar molta
porqueria a través d’un butlletí, però no en tenen per aclarir totes aquestes acusacions
que vostès diuen. Una auditoria que es pot fer de moltes formes, però n’hi ha una de
molt senzilla que és a través de la Diputació de Barcelona que no costa res. Igual que li
demana a la Diputació termini o li demana estudis del mercat, demani-li també una
auditoria. Estarem encantats de què es faci i s’esclareixi totes aquestes acusacions que
fa . Si no ho fa, torna a perdre tota credibilitat i qualsevol confiança, com a mínim pel
que fa al nostre grup municipal, gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Té la paraula el Sr. Albert Gil en nom del grup
d’Esquerra Repúblicana de Catalunya.
Sr. Gil.Gil.- Bé, evidentment hi havia uns quants punts d’aquesta moció d’aquesta que
teníem previst tant de debatre com de donar-hi suport, però moltes altres coses, doncs
potser nosaltres no tenim credibilitat, però això és demagògia pura. Moltes d’aquestes
coses dels 40 milions d’euros que vostè ha fet els números. Aquests números no
s’aguanten per enlloc, vostè està posant ...
Sr. Estapé.Estapé.- No sé, digui el què...
Sr. Gil.Gil.- No, no concreto, concreto. 40 milions d’euros vostè no els treu ni del barret
d’un mag, com els està dient vostè. Per començar, està parlant de 2 milions euros
d’una parcel·la que recuperarem. Vostè ja sap que la recuperarem, oi? Després ens està
parlant de les inversions dels propers 4 anys. Ens està parlant dels diners, d’1.200.000 €
que ens arriba a final d’any, que no han pagat , que no s’han pagat per part de
l’empresa. Això, vostè probablement vol que fem el que feia vostè que és gastar-se els
diners abans de tenir-los. Molt bé, això és la seva visió i, probablement, de moltes
coses que vostè ha dit; de moltes té raó, però de moltes altres vostè sap que moltes
coses d’aquestes serien tan senzilles com que vostès miressin el que realment es
gastaven anteriorment i el que s’ha fet, exactament el mateix, les contractacions. Amb
el tema de festa major, nosaltres vam demanar 2 pressupostos per la cobertura del
pavelló . Per pagar la cobertura del pavelló no havíem de fer festa major. La proposta
que se’ns va fer per part de la Comissió de Festes, va ser de no agafar una carpa i ferho a l’aire lliure. Doncs miri, probablement em vaig equivocar gastant-me 30.000 €,
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però amb els aiguats que hi ha hagut en aquesta festa major, ens haguéssim gastat
igualment les orquestres perquè això sí que s’ha de pagar igualment, et plou i et fums i
tots els actes ens haurien anat en orris. Doncs probablement, vam prendre una decisió
equivocada, però suposo que vostè preferiria millor que hagués plogut haguéssim
anul·lat tots els actes, s’haguessin pagat igualment i llavors, vostè podria seguir dient
els x milions d’euros que ha costa la festa major i que no s’ha pogut realitzar. D’acord,
moltes coses estem fent exactament les mateixes coses que van fer vostès, amb altres
ja ho mirarem estem reduint, que si pica-pica, si entregues de no sé què , de no sé
quants que pujaven un dineral...bé, jo entenc que això se li ha traspaperat
d’anomenar-ho, no?
Evidentment, el tema d’inversions en el punt: mantenir l’activitat inversora . Molt bé
l’activitat inversora de tot això surt d’uns plans que vostès volien tirar endavant, però
que l’actual equip de govern no té intenció de tirar endavant, com és les hortes tal i
com vostè l’havia deixat apunt o Can Planes, vostès volien fer el gran Can Planes,
vostès deien que era impossible aturar-lo, nosaltres creiem que no, vostès deien que
mai hi hauria una sentència en contra i nosaltres ho posàvem en dubte perquè no ho
sabíem, però ho posàvem en dubte. Molt bé, ja hi ha una sentència. Després vostès
ens van dir: tranquils l’empresa constructora posarà un recurs. Doncs no han
recorregut, probablement perquè també estan en un moment dolent...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Domènec, si us plau. No interrompi el plenari.
Sr. Gil.Gil.- No, no les mentides, no. En aquell moment no estaven en suspensió de
pagaments, ara sí, podien haver fet el recurs i no el van fer ...Ah, i jo he de preocuparme...
Sr. Alcalde.Alcalde.- no entrem en diàleg, Sr. Albert Gil, no entrem en diàleg amb el públic.
Sr. Gil.Gil.- Següent cosa, el tema de...bé suposo que això és el que ja tenien previst
vostès, no?. Bé de tota manera, seguiríem...bé, de fet han aconseguit el que volien i els
felicito. El tema de congelar la contractació de nou personal. Molt bé, suposo que
quan hi ha unes necessitats o bé reduir com vostè ha dit el nombre d’aquestes
persones...bé, vostè sabrà que hi ha algunes que s’ha de substituir per nassos i s’ha fet.
El tema del personal eventual, ja sé que vostès tenien una gran persona que sabia de
tot, sabia fer-ho, ell sol ho feia tot, però també posaven càrrecs de confiança i en
posaven i això no és, no hi ha cap problema , els han tingut i els tindran i col·locaran a
gent que vostès els posaran en càrrecs de confiança perquè confien amb ells, no pels
suposats coneixements que tenen de totes les àrees on vostès han posat a diferents
càrrecs de confiança. Això no és criticable, això ho fa tothom i si està ben fet i es per
tirar endavant, ens sembla molt bé. Una altra cosa és les interpretacions de si certa
gent que per vostès eren grans persones, per altre gent, de dins de l’Ajuntament no
ho eren, ni eren grans directors d’aquesta orquestra, doncs molt bé és la seva
valoració, una valoració política, però vostès tenen dret a fer servir els càrrecs de
confiança quan els hi pertoca a vostès, però en canvi no diuen res dels càrrecs de
confiança. Bé, jo aquí no hi entraria més. Evidentment, no tenen una experiència
prèvia, però estan fent una feina que aquí no s’havia fet mai. Clar vostè diu : cada
regidor no hauria de tenir un tècnic. Probablement, però hauria d’haver unes
necessitats per cobrir-les. La participació que vostè sempre m’esmenta i que té raó
vostè moltes vegades que no estem ...estem començant des de zero, estem portant a
la Generalitat i ens diuen que volem córrer massa, que això és una feina que hauríem
d’haver fet en els darrers anys que vostès es van oblidar de fer perquè no se la creien.
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Per tant, estem començant de zero i ho estem fent. Vostès poden tenir les valoracions
que vostès vulguin, però això són fets també.
Després, les prioritats que vostè ens ha enumerat de l’ajuda del President d’Espanya.
Molt bé, vostè segur que ja ho tenia tot previst. Vostè no es gasta els diners en fer
projectes sense tenir els diners per fer-ho i si ho fa estarà gastant uns diners...i si ho
haguéssim fet ens diria : escolti’m, vostès es gasten els diners amb un projecte i després
no teniu diners per fer-ho. Vostè, quan fem una cosa ens critica perquè no tenim els
diners i si no la fem la critica perquè no...A veure, estem entrant en una dinàmica que,
probablement, en alguns d’aquests punts tenen tota la raó i els hauríem de debatre i
quan nosaltres tornem a acceptar errors nostres seguirem essent el primer govern que
acceptava errors perquè vostès no ho han fet mai, vostès no s’equivocaven mai, no han
acceptat mai un error. Nosaltres hi ha coses que les hem fet malament, però
vostès...bé, la única cosa que han d’anar dient, bé ...és això...si uns no tenim
credibilitat, els altres no tenen educació i no va per vostès, eh? I jo la única cosa que li
puc dir és que sentint-ho molt, nosaltres volíem...no sé si es demanarà d’esmenar això
o no, però jo tal i com ha entrat l’explicació no, vaja ni m’ho plantejo.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Oliveras si us plau mantingui la compostura. Té
la paraula el portaveu de Convergència i Unió, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde, estem d’acord amb vostès en què tots hem d’estar
preocupats. La situació econòmica és molt complicada per tothom per tots els
ciutadans i també per totes les administracions i, per tant, també per l’Ajuntament de
La Roca . Aquest 2008 és un any complicat i l’any que ve, segons el que diuen els que
hi entenen més que nosaltres encara més. Per tant, la preocupació l’hem de tenir, tant
vostès com nosaltres, amb això coincidim. Una vegada dit això, d’una manera molt
curta perquè vostè ha fet un discurs molt llarg, i com ja li ha dit el meu company
d’Esquerra Republicana amb una part bastant important de demagògia, només fer uns
quants comentaris:
Primer perquè tots ho tinguem present, la parcel·la de Can Font de la Parera no es pot
vendre, per tant no podrem recuperar aquells diners que vostès es van gastar sense
tenir i que l’Ajuntament s’ha vist en l’obligació de concretar un préstec per cobrir el
forat econòmic que vostès van deixar de 3.500.000 €, la parcel·la no es pot vendre. El
superàvit 1.500.000 € que vostès diuen
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Estapé si us plau, respecti el torn de paraula. Continuï.
Sr. Álvarez.Álvarez.- EL superàvit de 1.500.000 € de l’any 2007, vostè sap, i si no ho hauria de
saber, que és un superàvit comptable, però d’aquest 1.500.000 € tenim 1.200.000 €
que no hem cobrat, ja li hem dit moltes vegades, que és molt difícil que es cobri i que
amb aquesta situació nosaltres, per rigor, no ens gastarem aquests diners
Sr. Alcalde.
Alcalde.- Sr. Domènec, si continua amb aquesta actitud, li hauré de demanar que
abandoni la sala. Si us plau estigui ...Sr. Domènec, ens permetrà continuar la sessió
plenària d’un Ajuntament democràtic ?...Sr. Domènec és la última vegada que l’aviso.
Continuï , Sr. Álvarez.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Per tant, si no cobrem aquests 1,2 milions d’euros que vostès es volen
gastar no es podran fer les inversions que es podran fer amb aquests diners. Nosaltres
no farem allò que varen fer vostès que és gastar-se els diners que no tenien. En aquesta
reunió que teníem prevista per la setmana passada, el dimecres i que de fet es va
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canviar perquè vostès van dir que no els hi anava bé i que volien fer la reunió dijous
perquè així només vindrien un dia a l’Ajuntament. Tot i la importància que vostès li
volen donar a aquesta reunió i després no van voler fer perquè, segons vostès, estaven
emprenyats amb algú que ha escrit coses. Nosaltres també teníem...
Tenen la pell molt fina. Tenen la pell del cos molt fina
Sr. Alcalde.Alcalde.- Silenci, si no mantenim la compostura interrompirem el Ple. Mantenim la
compostura, si us plau. Gràcies
Sr. Álvarez.Álvarez.- Nosaltres també teníem uns quants punts que volíem comentar amb
vostès, però com que no van voler, van quedar aquí i segurament serà dels punts que
s’aprovaran en algun moment perquè el que no farem serà esmenar la seva moció i
entenem que vostès havien demanat un Ple extraordinari i que, per tant, no quedaria
bé fer l’esmena. Només comentar, molt per sobre, aquest decàleg del seu Pla
d’Austeritat. Per començar pel punt número 1, aquesta pujada tan important
d’impostos que vostès diuen i critiquen i que jo ja els hi he recordat, en algun moment,
que és la mateixa que vostès van fer en els últims 2 anys de la seva etapa de govern i
que és inferior al que hagués estat si s’hagués aprovat la revisió cadastral que vostè, Sr.
Estapé, havia demanat.
El punt número 3, reduir despeses corrents. Li diré un exemple, en el que ha fet vostè
esment, despeses jurídiques de l’any passat, increment del 88 % . Doncs sí, i sap
perquè, perquè tenim un munt de contenciosos. Tenim una situació...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Domènec, l’he avisat per última vegada. Li demano que abandoni la
sala, si us plau... Sr. Domènec, li agraeixo que abandoni la sala, si us plau.
En el vestíbul, no podem estar en el vestíbul. Esperem que desallotgin. Continuï Sr.
Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Parlava de despeses jurídiques, no cal que insisteixi ja
saben de què va. Vostès critiquen un pàrking que hem fet a la zona esportiva, diuen
que ens em gastat 150.000 €, vostès tenien previst gastar-se 600.000 €. Tenim
subvencions perdudes, és cert. Per cert, li agrairia molt, Sr. Estapé, que personalment
fes alguna gestió per intentar que una subvenció que hem perdut de l’ AOC,
administració de la qual vostè és vicepresident, si no recordo malament, que ens ha
negat una subvenció de 44.000 € per la Roca i ,que entenc, que vostè farà el possible
perquè no es perdi.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Un moment, Sr. Manel Álvarez, no podem continuar el plenari en aquesta
situació, un segon...bé, sembla que hi ha més silenci, podem continuar.
Sr.Álvarez.Sr.Álvarez.-Gràcies, Sr. Alcalde. Tenia més coses a dir, però vist l’espectacle, crec que
no cal dir res més. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.-Gràcies. Algun comentari Sr. Estapé
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, alguns comentaris. Primer adreçar-me al Sr. Gil, nosaltres no som
perfectes, ens hem equivocat i admetem els errors quan ens pertoca i , a més a més, li
he de dir que el nostre grup municipal es reuneix periòdicament i tenim un exercici
d’autocrítica molt fort en algunes actuacions. Em sembla que la meva intervenció ha

12

estat educada, per tant, la seva referència tot i que ha dit que no anava cap a nosaltres.
no l’he entès
Sr. Gil.Gil.- Només aclarir-ho, eh?. Era per la gent que m’ha interromput, repeteixo, en
cap moment era per vostès.
Sr. Estapé.Estapé.- Nosaltres intentem ser educats. Intentem ser respectuosos en totes les idees
i totes les propostes. Ens agradaria que aquest tracte sempre fos recíproc tant a les
intervencions en els plens com en els butlletins municipals, com en els butlletins del
partit. Entrant als temes concrets que ha fet referència el Sr. Gil, em diu que vostès no
saben si recuperaran la parcel·la de Can Font de la Parera i el Sr. Álvarez també ha dit
que no saben si la recuperaran. A mi m’agradaria que m’aclarissin el perquè pensen
que no es podrà recuperar i no es podrà tornar a posar a la venda. Segur que tenen
més informació que la que jo tinc, però m’agradaria que m’ho aclarís, atès que és un
tema tan important pel municipi i que és motiu de tant debat. En aquests moments no
es pot tornar a revendre, però quan es rebutgi el recurs que s’ha presentat, que és el
que tots esperem, que es de sentit comú i és de lògica, quan es rebutgi aquest recurs
que s’ha presentat contra el tribunal suprem o el tribunal superior de justícia de
Catalunya, ara no ho recordo...a partir d’aquell moment, la parcel·la tornarà a ser
propietat municipal i es podrà tornar a posar a la venda. I dic una cosa que també va
dir l’Alcalde en aquesta sessió plenària. El primer recurs que va presentar aquest Senyor
el va perdre. Textualment va dir que : “l’havia perdut per golejada per que se li havia
fet pagar les costes, cosa que no és molt habitual en els contenciosos administratius” i
el segon recurs amb més lògica doncs també es podrà perdre perquè hi ha un
precedent d’un primer tribunal que l’ha rebutjat amb tota contundència, però si té
alguna informació que nosaltres no tenim, atès que és un tema que està a l’ambient i
que és un tema prou important, li agrairia que ens ho aclarís. Sobre el tema del pavelló
i la carpa, la única cosa que veníem a dir és que potser era el moment per fer un terra
pel pavelló per fer activitats culturals i festives. Es va decidir que no. Al nostre entendre,
el que a nosaltres ens ha arribat, la nostra comissió de festes va proposar que es
comprés un terra pel pavelló, val més de 30.000 €, és cert, però l’amortització s’hagués
aconseguit en un parell d’anys, i ho dic també perquè la setmana passada, tot plegat,
doncs va haver-hi un espectacle molt maco al pavelló. Els que som pares, ens va
encantar, que hi havia tots els nens d’una de les escoles del municipi que van estar
cantant i per primera vegada tots els pares els van poder escoltar perquè fins ara no hi
havia cap espai que permetés donar cabuda a unes 1500, 500 nens més els pares i
avis, però no hi havia cap terra al pavelló i aquests terres són molt cars, són terres molt
especials i no es pot anar amb qualsevol calçat i si s’utilitza un calçat normal es
deteriora molt ràpidament, aquests terres. Si haguéssim tingut un terra, l’haguéssim
comprat aquest estiu, ens podríem haver estalviat uns diners durant la festa major i
ara, no hauria tingut alguns petits desperfectes en aquest terra, arran d’aquesta
cantada dels nens. Vostè ens diu que estan reduint despeses, a nosaltres ens agradaria
poder-ho comprovar-ho i , per tant, el que li demano, per la part que li pertoca, és que
ens ensenyi un informe d’execució de pressupost del 2008 i si és cert que hem reduït
despeses, doncs nosaltres perfecte. Ara bé, si a la darrera festa major, nosaltres veiem
una resolució d’alcaldia que per fer un díptic, que no sé si en van fer 200 o 300 val
2500 €, a nosaltres no ens dóna la sensació que es redueixi, sigui l’acte que sigui, però
aquesta és una resolució d’alcaldia que vostè pot consultar i que no arriba a totes les
cases, 2500 € per fer una tirada petita, són molts diners i després quan ve alguna
entitat i demana 200 €, 300€ , 400 €, se li diu que no i està fent una activitat per tot el
municipi i està mobilitzant a molta gent. Quines són les seves prioritats? Jo no he parlat
en cap moment de Maiols- Can Planes. Som molt conscients de la situació que hi ha
aquí jurídica i aquí entenem que a curt termini no si farà res, a mig termini ja ho
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veurem. Vostè ha tret el tema, ja ho sabem que aquest tema doncs li agrada treure’l i
no tenim cap mena de problema. Ara, que ningú s’enganyi, aquí no s’ha anul·lat res,
no s’ha anul·lat el planejament urbanístic d’aquí , el que s’ha fet és anul·lar una
modificació i , per tant, val el que hi havia abans de la modificació que és el Pla General
de l’any 91 que diu que això és sòl urbanitzable, una part programat i l’altre part no
programat. I això, ja veurem si tenen drets o no tenen drets. No som nosaltres que ho
hem de dir.
Sobre el tema de personal de confiança, em diu que nosaltres ho vam fer. És cert, i ens
vàrem equivocar i vam cometre errors. Vam contractar 3 càrrecs de confiança.
Nosaltres creiem que amb bastant més experiència de la que tenen ara, però, en tot
cas, creiem que ens vam equivocar i amb el temps ho vam adreçar i al final només hi
havia una persona que feia aquesta funció , una persona que era un secretari
interventor de carrera que feia tasques de coordinació general i que ell va entendre i
ens ho va demanar, per ètica professional, que si estava fent una feina amb una
implicació política molt forta que el que era lògic és que fos un càrrec eventual i que el
següent equip de govern si hi havia un canvi de govern, com s’ha produït, no estigués
lligat de mans i peus perquè volia altres alternatives d’ocupar llocs en plaça dins de
l’Ajuntament. Per tant, no compari ni l’ètica ni l’honestedat d’unes persones amb les
altres. Creiem que fa falta que hi hagi càrrecs de confiança, però ha de ser
professionals, ha de ser de persones que aportin un valor a l’organització i no és el cas
amb el que tenim ara mateix. A nivell de participació, vostès diuen que comencen de
zero, jo li demanaria només 2 coses molt senzilles , a veure si ho podem aconseguir de
participació, molt simples, i després vostè faci tots els grans projectes de participació,
quan tinguin un gran projecte facin una presentació pública, per a què la gent el
conegui de primera mà, tenen espais, a la Torreta, a La Roca a Santa Agnès. No s’ha
fet, facin aquest primer exercici. No costa gaire i si tenen un tècnic que es dediqui a
aquestes qüestions, segur que ho pot organitzar amb facilitat i segon els projectes de
futur, per exemple aquest avantprojecte de l’Escola Bressol o el del Parc Fluvial que
tenen publiquin-ho al web o publiquin al web l’estudi de mercat per a què la gent
pugui tenir un coneixement detallat d’aquests projectes, que estan pagats amb diners
públics. Molt senzilles, no uns grans projectes de participació, comencem per coses
senzilles. Són 2 coses senzilles que abans es feien. Vostè li podia agradar o no el format,
però es feia presentació pública de tots els projectes de futur del municipi i cada any
s’organitzava unes jornades per explicar-los i es publicaven tots al web. Nosaltres no
critiquem perquè si tenen diners i no fan res o no tenen diners i fan. Nosaltres
critiquem perquè no fan res, simplement; sense diners o amb diners. En el pressupost
del 2008, tenen un llistat d’actuacions i se suposa que tenien finançament per fer-les
perquè si no, no haurien aprovat el pressupost i no s’ha fet res. Aquesta és la nostra
crítica. No fan res i la nostra feina d’oposició és posar-ho en evidència i respecte al Sr.
Álvarez ha fet referència a què nosaltres fem discursos demagògics , si ens concreta li
podré replicar, si no em concreta no li podré explicar o detallar aquestes afirmacions
demagògiques al seu entendre. Si es parla en genèric, se surt del pas, però no
s’aclareix res.
El superàvit de l’any passat, jo tinc aquí una resolució d’Alcaldia, signada per l’Alcalde
que diu que hi ha un superàvit d’1,5 milions d’euros. Vostè ens diu que això és paper
mullat perquè no l’han cobrat, bé estan governant que esperen a cobrar...com volen
demanar als ciutadans que paguin els seus impostos l’any que ve un 7%, a més a més,
del 12 de l’any passat i després que hi hagi altres ciutadans que no paguin els seus
impostos. Això és el missatge que ens estan traslladant?. Doncs tenen procediments i
tenen l’administració de gestió tributària molt eficient per aquests casos. Ara, jo sospito
que la cosa va per un altre costat, en el sentit de què aquest senyor ha de pagar
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aquests diners, però pot legalment demanar aplaçaments. Jo no sé si li han concedit o
no. Si li han concedit, li han concedit amb uns beneficis que estan molt per sobre del
mercat i que generen un beneficis per l’Ajuntament i que ,a més a més, l’Ajuntament
si vol pot fer algun crèdit, bé...si volgués. Això és el que sospito que ha passat. I si no
passa això i si no han demanat aplaçament i no estan pagant aquests interessos, el que
han de fer vostès és iniciar els procediments de recaptació amb l’executiva que
pertoquin i no ser que esperen perquè això ja fa un any. En quina situació estant
aquests diners? Quines actuacions s’han portat a terme perquè aquests diners
s’ingressin en aquest Ajuntament que és el que pertoca.? Quin missatge llencen a la
ciutadania dient que no poden cobrar 200 milions de pessetes quan al mateix temps
apugen els impostos?
Sobre el pàrking, nosaltres el que critiquem és que es faci una actuació provisional
enlloc de fer una definitiva. Vostès proposen que amb aquest Pla del Zapatero, per dirho així planament, fer l’aparcament de la zona esportiva i nosaltres diem que hi estem
d’acord perquè fa falta i perquè genera unes 120, 130 places de pàrking. Què passa
amb els 150.000€ que s’han gastat ara amb una actuació provisional? A la brossa, a la
brossa. Potser hauria estat més intel·ligent fer l’actuació ja definitiva i no gastar-se tots
aquests diners perquè van començar amb 90.000 €, 10.000 € el segon any perquè va
sortir no sé quin nyap i vas sumant resolucions d’alcaldia i veus una despesa
escandalosa amb un pàrking provisional i quan facin el pàrking definitiu aquesta
actuació original perquè no s’ajusta en res en l’actuació definitiva aniran directes a la
brossa. I això són diners per a tots.
I finalment el Sr.Álvarez ha fet referència a una subvenció i com que és un tema que
afecta a nivell personal, doncs jo li agrairia que ho parléssim a títol personal. Jo almenys
ho he fet amb el tècnic que porta aquest tema en aquesta casa. Però jo també li he de
dir que jo, amb les qüestions que m’afecten i per evitar conflictes d’interessos, jo
m’abstinc. La sol·licitud de subvenció que vostès diuen va ser valorada per tècnics del
Consorci Localret .Gràcies
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr.
Álvarez? . Bé, jo per acabar aquest primer punt, voldria fer-li alguns comentaris al Sr.
Estapé i el primer comentari que em surt, després de tot el que li he sentit dir, és que
sort que vostè no està governant. Sort en tenim perquè ha arribat a dir unes coses que
realment són molt preocupants. D’entrada ha valorat uns diners, dels quals
l’Ajuntament podria disposar per invertir durant el present mandat que ha arribat a
xifrar en 40 milions d’euros amb contradicció amb el seu butlletí que deia 10. Si 10 ja
era una exageració, i això és important que la ciutadania ho conegui. A l’any 2009
disposarem d’1.708.999 € que provenen del fons d’inversió estatal. Això que se’n diu el
Pla Zapatero. Aquests diners entraran a l’any 2009 a l’Ajuntament de la Roca del Vallès
i entraran íntegrament perquè ens hem mogut a temps. Aquest decret del President
del Govern Central, el Sr. Zapatero, té algunes trampes i una d’elles és que el 24 de
gener hem de disposar dels projectes executius i això, la major part d’Ajuntaments del
nostre tamany ho perdran per manca de capacitat de reacció i per manca de capacitat
tècnica per disposar d’aquests projectes. No és el nostre cas que no perdrem ni un
euro i els destinarem al que s’ha de destinar al que diu el Decret, a obra pública que
doni vida a les empreses del municipi i que ajudi als aturats, a empreses que es
comprometin a contractar personal en atur. Hem separat aquestes actuacions amb 9
projectes a un cost inferior a 200.000 € cada actuació, de tal manera que es pugui fer
les contractacions per procediment negociat, exigint en els plecs de clàusules a les
empreses la qualificació suficient per executar aquestes obres amb qualitat i el
compromís de contractació a personal del nostre municipi que estigui a l’atur o
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subcontractar empreses del nostre municipi que passin dificultats i que no tinguin la
capacitació tècnica suficient per dur a terme aquests tipus d’obres. Aquets diners són
pel 2009. Pel 2009 també hi ha una part dels 800.000 € que ens ha concedit la
Generalitat de Catalunya amb virtut del Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya, el
PUOSC , aquests diners que es van demanar ja fa més d’un any, alguns d’ells s’havien
pressupostat per aquest any 2008 i s’havien sol·licitat esglaonadament, pel 2008, pel
2009 i 2010 en diferents actuacions. Finalment, la concessió no va contemplar ni un
euro pel 2008 i sí un gran paquet pel 2009 i una part pel 2010. Atès que el PUOSC és
un programa que es pot modificar , en el temps i en l’actuació, arran del Decret del
Fons d’inversió estatal hem mogut algunes actuacions que estaven previstes pel 2009 i
les hem traslladat al 2010 a fi i efecte d’equilibrar algunes inversions i donar resposta
amb la capacitat tècnica que tenim a la casa.
Una altra inversió de la qual vostè ha equivocat l’import és la subvenció que ens donen
la Diputació de Barcelona, en el programa xarxa Barcelona, que és de 450.000 € ,
exclusivament per la reforma del carrer Catalunya, és a dir per treure la carretera BV500, del centre del municipi, i convertir el carrer Catalunya en un passeig adequat per
les persones i no amb la complicació de trànsit que tenim ara i amb la dificultat de pas
per les voreres tan estretes.
Una altra actuació que podríem dur a terme a l’any 2009 és el Parc Fluvial, que sense
ser una prioritat sí que és uns diners que han arribat de forma extraordinària a través
d’aigües Ter-Llobregat . Aigües Ter-LLobregat, en la seva actuació en l’artèria que va
des de la planta potabilitzadora al nus de la trinitat, ha aixecat un dels carrers de la
unitat d’actuació núm. 5, al carrer Mogent, al carrer paral·lel al riu i la seva restitució li
hem demanat a ATLL que la fes de forma qualificada, que la fes en forma de parc, en
forma de passeig a la vora del marge esquerra del riu, preveient unes actuacions
futures, uns ponts, un dels quals ja s’executa de pas cap a Can Colet i Can Borrell. Això
permetrà vertebrar els 2 marges del riu i crear un gran espai de trobada en el centre
del municipi. Aquesta actuació es podrà dur a terme en el 2009.
Ens queda el programa Feder, del qual estem ara en el temps de sol·licitud de
subvencions, fins el 20 de gener i en aquest programa inclourem, segurament perquè
encara no està tot tancat , l’eix cívic de la Torreta sobre el qual se suporta la nova
escola i una part del carrer major que ja té una subvenció del PUOSC i que, a més a
més, té uns diners que no s’han utilitzat encara dels convenis amb l’INCASÒL que era
la boca del carrer major que es feia de forma segmentaria amb la plaça Mogent i que,
en canvi, no tenia continuació amb el carrer major. Una actuació absurda i que no
tenia continuïtat. El carrer major té problemes de mobilitat per persones amb mobilitat
reduïda i essent el centre del poble, essent la part antiga, la part històrica , entenem
que és una actuació interessant que canvia la imatge del municipi que hem donat fins
ara. Hi ha altres programes de subvencions, per exemple el de l’Escola Bressol de La
Torreta. Aquest programa de la Generalitat ens subvencionarà pràcticament en un
60% la construcció de l’escola bressol de la Torreta i en un futur en demanarem una
per La Roca, una segona per La Roca. Aquest diners s’han de complementar, quan hi
ha una subvenció normalment no és del 100% i entenem que és possible sufragar la
resta de diners que fa falta per fer aquestes 2 escoles Bressol amb altres possibilitats
inversores. Per tant. No s’ha demanat amb aquests programes perquè això sí que són 2
prioritats importants. També hi ha altres inversions que ha de fer el Govern de la
Generalitat o que ha de fer l’Estat com pot ser la construcció del CEIP La Torreta de 2
Línies que inicialment la delegació Territorial la té prevista pel 2009. Inici per l’any
2009 i construcció per l’any 2009-2010 i probablement l’inici, com a mínim, la
denominació de centre escolar a una futura escola a Santa Agnès de Malanyanes a una
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sola línia. Això també serà una altra inversió del Departament d’Educació que encara
no té data fixada. Tot això és una feina que s’ha anat fent i que va donant els seus
fruits i es va concretant fins que arriba un moment que es pot calendaritzar i que es pot
quantificar i que es pot dir quan es faran i, per tant, totes aquestes actuacions amb la
feina que s’ha fet al llarg d’aquest any i mig s’estan obtenint els fruits d’aquest treball i
s’està obtenint el rendiment. Vostè diu que 150.000 € s’han llençat a la brossa en el
pàrking del pavelló poliesportiu municipal i per sort això no és així, perquè quan les
actuacions es fan amb previsió, quan es planifiquen, l’actuació que s’ha dut a terme en
el pavelló està prevista per quedar, per tant, el que es faci a sobre respecte a l’actuació
primera no són diners llençats. I tot això és així perquè s’està treballant amb rigor i
amb rigor pressupostari i no amb la imprudència amb la qual vostè ens ha convidat a
aquesta moció. Aquesta moció en què vostès han demanat un Ple extraordinari i que
per tant, no entenc ni la seva queixa ni l’absència de 2 regidors del seu grup. No
l’entenc perquè són vostès qui han demanat aquest ple i són vostès els qui han
autoritzat que en aquest mateix Ple extraordinari hi hagi altres punts que s’havien de
convocar en un altre ple que s’hagués fet avui mateix o demà...
Sr. Fernández.Fernández.- ...s’havia de convocar estàvem a dia 20, estem a dia 23 i hem
d’acceptar això, eh?
Sr. Alcalde.Alcalde.- Se’ls hi va demanar autorització... ho estic explicant. Se’ls hi va demanar
autorització i vostès la van concedir . Per tant, estem en aquest escenari, estem en
aquest plenari i estem debatent aquesta moció...
Sr. Fernández.no té cap dret a fer-ho
Fernández.- ...això
.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Carles Fernández, m’estic queixant de la queixa del seu company
Sr. Fernández.Fernández.- Vostè està acusant ...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Aquestes persones, he excusat la seva absència...
Sr. Fernández.Fernández.- Sí, però ara ...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Cales Fernández, estic en ús de la paraula. Aquesta moció té alguns
punts que nosaltres estàvem disposats a acceptar i alguns punts que no es poden
acceptar de cap manera perquè només pretenen un objectiu que és paralitzar l’acció
de govern i evidentment això no es pot acceptar Sr. Carles Fernández. Vull acabar
fent-li un comentari, el milió i mig d’euros de superàvit són una realitat comptable. En
un moment econòmic delicat, des de l’equip de govern varem començar a treballar el
rigor en la despesa, a controlar la despesa. I això ens va permetre arribar a un escenari
de final d’any amb un superàvit previsible de 300.000 € que podia tenir alguna
desviació. Resulta que el mes de desembre ens entra una plus vàlua pel Golf de Villalba
per una venda entre empreses, quantificada en un 1.200.000 €. Aquests diners no
s’han ingressat a data d’avui en les arques municipals i, per tant, no els hem utilitzat i
seria d’una gran imprudència gastar aquests diners que s’estan ingressant . Què estem
fent en aquest moment? Vostè que li agrada tant mirar els butlletins oficials, haurà vist
que aquesta empresa té una sèrie d’impagats, entre ells té uns deutes tributaris amb
aquest Ajuntament que no només és aquesta plusvàlua sinó que també són els IBIS i
s’està en via executiva i s’està a punt d’embargar. Aquests IBIS es poden embargar i
vostè hauria de saber-ho, per això li dic que sort que no està governant . Intentarem
recuperar aquests diners i ho aconseguirem perquè l’organisme de gestió tributària farà
la seva feina ben feta i recuperarem els IBIS, però la plusvàlua, amb l’impost
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d’increment dels terrenys és més difícil i per davant nostre hi ha d’altres creditors. Hi ha
d’altres institucions que tenen drets conculcats en aquesta situació de dificultat
econòmica que té l’empresa que gestiona el golf de Vilalba. Per tant, aquesta
plusvàlua, tot i que no l’hem posat en crèdit a dubtós cobrament és probable que
acabi d’aquesta manera.
Per tant, aquest superàvit veurà vostè que aviat no serà tal superàvit. Si aquests diners
no es poden cobrar, no es podran ingressar i , per tant, seria una temeritat gastar-los.
La mateixa temeritat del polígon de Can Font de la Parera. Quan varem accedir a
l’alcaldia, l’actual equip de govern, se’ns va dir des de secretaria i des d’intervenció la
importància de resoldre ràpidament el tema de la parcel·la de Can Font de la Parera,
l’impagat de la parcel·la de Can Font de la Parera i per això no cal fer una auditoria,
ens van dir la crua realitat. Ens van dir, aquest senyor no ha pagat el segon termini,
quantificat en 1.200.000 € i aquest diners ja s’han consignat per despeses que s’han
fet, entre elles l’urbanitzable de les Hortes. Allà on té vostè interessos. Aquest diners
s’havien utilitzat per diverses inversions, un d’ells als carrers del Pla de les Hortes i
aquesta despesa s’havia de poder cobrir perquè no teníem tresoreria i això és el que
vàrem fer, vam signar un crèdit de 3.500.000 € .Sr. Fernández...
Sr. Fernández.Fernández.- No tot val, ...
Sr. Alcalde.Alcalde.- Prengui nota Sra. Secretària, que els 4 regidors del grup municipal
socialista han abandonat la sala quan són les 21 hores i 23 minuts.
Crec que no cal fer cap més comentari. Passem a votació.
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació
de la moció obrant en l’expedient, la qual obté el resultat de set vots en contra
manifestats pels regidors del Grup Municipal de CIU i el regidor del grup d’ERC, la
qual, textualment, diu:

“Antecedents
Atès que:
•
•
•
•

•
•

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha aprovat inicialment les ordenances fiscals
per al 2009 i que l’Equip de Govern proposa un increment dels impostos del
7%, quan el darrer IPC és del 2,4%
A les ordenances fiscals pel 2008 es van apujar els impostos el 12% de mitjana,
el que suposa un increment acumulat entre el 2008 i 2009 del 19%, el que és
absolutament excessiu.
El pressupost de 2009 no s’ha presentat el pla d’actuació municipal de mandat
2007-11
L’Ajuntament de la Roca no ha convocat encara la Comissió Especial de
Comptes per a presentar el compte del pressupost de 2007 ( tot i l’obligació de
convocar-la abans de l’1 de maig), ni ha aprovat, ni tramès el compte general
del pressupost de 2007 a la Sindicatura de Comptes ( tot i l’obligació de fer-ho
abans del 15 d’octubre ) el que pot afectar a les transferències de la Generalitat
i a determinades subvencions
Els canvis realitzats en alguns projectes en marxa, com la plaça del Mogent i la
plaça de Can Torrents, han costat 300.000 € als ciutadans del municipi.
L’Estat ha creat un Fons Estatal d’Inversió Local amb 1.708.999 € per a
l’Ajuntament de la Roca per a finançar projectes municipals aprovats amb
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•

•

l’objectiu de reactivar l’economia al 2009, i el termini de presentació finalitza el
24 de gener de 2009.
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 174 persones ( de 294 a 468), el que suposa
un important increment del 59%.
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.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
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 “ Pla d’austeritat i rigor en la gestió econòmica municipal” per a
que les seves propostes 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 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 al 2009 gairebé el triple del darrer IPC. El
darrer índex de l’IPC corresponent al més de novembre de 2008 és del 2,4 %,
el que suposa gairebé una tercera part de l’impost proposat, el 7%
2. Congelar la contractació de nou personal i reduir el nombre de càrrecs electes
amb dedicació especial i de personal eventual ( de confiança)
3. Reduir les despeses corrents destinades a conceptes no prioritaris i assegurar el
compliment estricte del pressupost previst.
4. Assegurar que l’Ajuntament de la Roca participa en totes les convocatòries de
subvencions que són d’interès del municipi.
5. Mantenir l’activitat inversora de l’Ajuntament que genera activitat econòmica i
llocs de treball, mitjançant la construcció dels 220 habitatges públics i els
equipaments del casal d’avis de La Roca centre, l’escola de música i l’espai
d’entitats, que la Generalitat de Catalunya finança completament la seva
construcció.
6. Prioritzar les inversions en equipaments socials, com per exemple la 2ª escola
bressol del municipi, la redacció del projecte de l’escola de Santa Agnès i el
casal d’avis de La Roca centre.
7. Concretar urgentment els projectes a presentar al Fons Estatal d’Inversió Local
aprovat per l’Estat, que ha dotat a l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb
1.708.999 € per a inversions.
8. Prioritzar la despesa en projectes socials, educatius i de desenvolupament
econòmic mitjançant les següents actuacions:
a. Reserva el 50% del superàvit pressupostari del 2007 d’1,5 M € per
projectes socials, educatius i de desenvolupament econòmic .
b. Augmentar la despesa social al 2009 en ajuts de serveis socials, beques,
serveis a la gent gran, etc per a les persones més necessitades
c. Mantenir l’1% dels fons propis municipals per a projectes de solidaritat
amb el 3er món.

19

9. No fer canvis als projectes en curs que suposen despeses addicionals importants
sinó disposen dels informes tècnics que ho justifiquin explícitament
10. Generar 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 compliment 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.”
A.2.Resolució al·legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici
2009
Sr. Alcalde.Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia tracta de la resolució de les al·legacions i
l’aprovació definitiva per les ordenances fiscals 2009 . Té la paraula el regidor d’hisenda
el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.Álvarez.- Amb data 30 d’octubre el Ple municipal va aprovar provisionalment la
modificació de les ordenances fiscals per l’any 2009. S’ha presentat 2 al·legacions el dia
12 de novembre del 2008, per part del senyor Josep Mª Pujades Rovira i per part del
grup PSC el dia 10 de desembre de 2008, representat pel Sr. Miquel Estapé.
Passem a comentar les al·legacions que va presentar el Sr. Josep Mª Rovira. La número
1 és relativa a l’aplicació de bonificacions de l’IBI amb immobles no habitables. La
proposta d’aquesta al·legació és contemplar alguna bonificació per aquest tipus de
béns. Es proposa desestimar l’al·legació en base al Decret legislatiu 2/2004 del 5 de
març que diu que les modificacions d’aquest impost no preveuen cap modificació per
béns i immobles no habitats. La segona al·legació del mateix senyor és relativa a
l’aplicació de modificacions o moratòries al pagament de l’IBI per finques rústiques que
passen a tributar com a urbanes. Ens demanen contemplar alguna bonificació per
aquest tipus de béns. El mateix Decret Legislatiu el 2/2004 del 5 de març no
contempla cap moratòria per situació de crisi. Per tant, proposem també desestimar
aquesta al·legació. Passem a les al·legacions del PSC.
La primera és relativa a la publicació de l’aprovació provisional de la modificació de les
ordenances fiscals al taulell d’edictes electrònics del web municipal. La realitat és que
no tenim taulell electrònic a al web municipal i no podem penjar aquesta aprovació
provisional. Ho farem en un futur quan es modifiqui el web que ja hi estem treballant.
La modificació s’ha publicat al BOP, al Diari Nou9 i al taulell d’edictes de l’Ajuntament
que és el que marca la llei. Per tant, proposem desestimar l’al·legació.
La segona al·legació del PSC, relativa a no demanar als ciutadans cap certificat o
document que ja té l’administració pública. Es proposa desestimar també aquesta
al·legació. La modificació que es va aprovar d’ordenança, marca amb l’ordenança fiscal
número 22 , que és una ordenança general i que marca la gestió de la resta
d’ordenances. Amb aquesta ordenança hem afegit un punt en què diem que
l’Ajuntament en l’article 35 de la llei 30/ 1992 incorporarà d’ofici a l’expedient de
sol·licitud de beneficis fiscals aquells documents exigits per la normativa tributària
aplicable que obrin en el seu poder . Per tant, entenem que l’al·legació s’ha de
desestimar i així ho fem. Un petit comentari només. Aquesta llei és la llei 30/1992 que
vol dir que és una llei que es va aprovar l’any 1992 . És a dir que fa 16 anys que està en
vigor i això és una al·legació que ja ens va presentar el PSC l’any passat, que ens la
torna a presentar aquest any, però que curiosament ells amb 12 anys de govern no la
van portar mai a la pràctica.
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L’al·legació número 3, relativa a la concessió d’ofici de bonificacions que afecten a
diferents tributs municipals. Segons l’ordenança fiscal número 22, la mateixa que
dèiem abans, proposem desestimar l’al·legació perquè en principi les bonificacions
s’han de demanar literalment, aquesta ordenança diu: excepte previsió legal expressa
en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa haurà de
ser sol·licitats. Com he dit proposem desestimar l’al·legació i amb 4 al·legacions més,
no tenen resposta jurídica perquè, en principi són més de tipus polític, el mateix que
ens va passar també l’any passat.
A l’al·legació número 4 proposaven un llindar diferent al que tenim ara, pel que fa a
bonificacions d’IBI. Proposem desestimar l’al·legació. En principi, els estudis que hem
fet tant de tasses com d’impostos són els mínims necessaris perquè l’any que ve
podem fer la feina de govern que ens pertoca i , per tant, no podem modificar aquests
imports. Proposem desestimar també l’al·legació.
L’al·legació número 5 demana el compliment del compromís de l’Alcalde de limitar
l’increment dels impostos de l’IPC. Això ja es va explicar quan es va presentar les
al·legacions. En principi, les al·legacions, històricament en aquest Ajuntament i
nosaltres creiem que és un bon criteri es fan en base al IPC que tenim del mes de juliol
i agost. Les al·legacions no es presenten un dia i al dia següent. És a dir, no s’estudien
un dia i al dia següent s’aproven o es porten a aprovació perquè tenen tota una feina
prèvia i aquesta feina prèvia es fa en base a uns imports i aquest any ens ha tocat el
4,9. L’any passat ens va passar una cosa similar i ens varem equivocar, però a l’inrevés.
L’import que hi varem posar va ser inferior al que havíem de fer. Per tant, proposem
desestimar l’al·legació.
La sisena al·legació, aquesta és curiosa també, proposa rebaixar els tributs dels mercats
no sedentaris per a potenciar-los. Entenem que és una al·legació per intentar treure un
profit polític d’una situació que s’ha generat durant l’últim any. No té cap fonament
jurídic que fonamenti l’al·legació tampoc i, en principi, nosaltres estem per potenciar
els mercats d’una altra manera, no en rebaixar els tributs, sinó en fer mercats més
grans, més potents i en trobar dies que comportin una més i millor venda pels
marxants i que, per tant, aquest import, amb els tributs que paguen els marxants,
estigui de manera sobrada cobert per la venda superior que faran. Per tant, proposem
desestimar també l’al·legació.
L’al·legació número 7 proposa uns revisió d’unes taxes que ja vaig comentar quan
varem portar a aprovació inicial l’aprovació de les ordenances. Són increments que, en
principi, podem considerar d’escandalosos pel percentatge, per exemple, hi vaig fer
esment el dia del Ple, la taxa de llicència d’obres menors puja un 100%, la llicència
d’activitats també un 100%, llicència de taxi un 125% i la taxa de la grua també un
40%. La realitat és que totes aquestes taxes estan molt per sota i són imports tant
petits que , tot i que, el percentatge és del 100 %, en realitat l’import absolut no és
tant important. Tenim una taxa de llicència de taxi de les més baixes de tota la
comarca. Per tant, també proposem desestimar l’al·legació.
La número 8 i última proposa no eliminar la bonificació de plaques solars. Aquest
Ajuntament tenia una bonificació per a la instal·lació de plaques solars en obres, però
resulta que això ja és obligatori pel codi tècnic de la construcció d’instal·lar en tots els
edificis i, per tant, no podem bonificar una cosa és obligatòria i amb aquest sentit
proposem desestimar també l’al·legació. Gràcies.
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Sr.Alcalde.Sr.Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil? Bé doncs
jo, només comentar que el procediment de l’IPC del mes de juliol i agost és l’habitual
en la major part d’ajuntaments i és el que se’ns recomana des de la Diputació que és
l’entitat superior que ens dóna assessorament pel que fa als termes de redactat en
l’ordenança fiscal. Per tant, s’ha seguit el procediment, la major part dels municipis del
Vallès Oriental hem seguit el mateix criteri davant d’un any de crisis basant-nos en
aquest 4,9 % d’increment per la major part d’impostos que era l’IPC que teníem
anotat en els mesos de juliol-agost.
Poder, comentar que quan una ordenança fiscal es fa ben feta és una mica absurd
posar una al·legació que no té base ni fonament jurídic, però que sí que obliga a
convocar aquest Ple extraordinari a finals d’any perquè és imprescindible per
l’Ajuntament que l’ordenança fiscal entri en vigor l’1 de gener. Per tant, això vol dir
aquesta ordenança en el moment que quedi definitivament aprovada s’ha d’enviar per
a la seva publicació en el butlletí oficial de la província perquè pugui ser eficaç
l’endemà de la seva publicació en data 1 de gener i, per tant, quan es posen
al·legacions si realment hi ha hagut alguna procedència d’aquestes al·legacions tindria
sentit, però quan no n’hi ha, ni hi ha base ni fonament, ni s’ha fet un debat previ
perquè aquestes al·legacions realment es puguin incorporar en una Comissió de
comptes o perquè realment es facin suggeriments o propostes que es puguin tenir
com a bones, com a vàlides per incorporar en el redactat inicial de les ordenances
fiscals, doncs realment intentar una redacció a posteriori el únic que pretén és minvar–
ho, retardar-ho i posar dificultats a la tasca de l’administració.
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a valoració, restant aprovat per 7
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC , quin text, literalment, diu:

“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el passat dia 30
d’octubre, acordà aprovar provisionalment, per a l’exercici 2009, la modificació de les
Ordenances Fiscals.
Atès que l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
estableix que els acords provisionals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs
i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives
quotes tributaries, així com les aprovacions i modificacions de les corresponents
ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta
dies, com a mínim, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Atès que el dia 15 de desembre finalitzà el termini d’exposició al públic de l’acord
d’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2009. Durant el
termini d’exposició al públic s’han presentat les següents al·legacions:


Allegacions presentades el dia 12 de novembre de 2008 per part del Sr. Josep
Maria Pujadas Rovira.(núm. de registre d’entrada: 9111 )



Allegacions presentades el dia 10 de desembre de 2008 per part del Sr. Miquel
Estapé Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (núm. de registre d’entrada:
9786 )

22

Vist l’informe més per part de Secretaria i Intervenció de la Corporació relatiu a les
al·legacions presentades, que en la part que interessa diu:
“...PR
PRIMER.
IMER. En relació a les al·legacions presentades pel Sr. Josep Maria Pujadas Rovira.
“...PR
-

Al·legació núm. 1 relativa a l’aplicació de bonificacions a l’IBI per a béns
immobles no habitables.
Proposta: Contemplar alguna bonificació per aquest tipus de béns.

Les bonificacions d’aquest impost es troben regulades als articles 73 i 74 del Reial
Decret.Legislatiu 2/2004 del 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. Aquest text normatiu no preveu cap bonificació per
béns immobles no habitats.
En conseqüència i considerant l’exposat es proposa desestimar aquesta al·legació de
conformitat amb l’article 8 d) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre la Llei General
Tributària “Es regularà en tot cas per Llei...
...d)L’establiment, modificació, supressió, pròrroga de les exempcions, reduccions,
bonificacions, deduccions i la resta de beneficis o incentius fiscals “.
-

Al·legació núm. 2 relativa a l’aplicació de bonificacions o moratòries al
pagament de l’IBI per finques rústiques que passen a tributar com a urbana
(p. Ex. Pla de la Molinasa)
Proposta: Contemplar alguna bonificació per aquest tipus de béns.

El Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals no contempla cap moratòria per situacions de crisi.
Es proposa desestimar aquesta al·legació de conformitat amb l’article 8 d) de la Llei
58/2003, de 17 de desembre la Llei General Tributària “Es regularà en tot cas per Llei...
...k) la condonació de deutes i sancions tributàries i la concessió de moratòries.”
SEGON. En relació a les allegacions presentades pel Sr. Miquel Estapé Valls, en
representació del Grup Municipal PSC, s’estableix el següent:
-

Al·legació núm. 1 relativa a la publicació de l’aprovació provisional de la
modificació de les Ordenances Fiscals al taulell d’edictes electrònic de la
web municipal.
Proposta: Publicar el text complet de les ordenances fiscals a la web
municipal, a l’apartat d’informació pública, com a tauler d’edictes electrònic
de l’Ajuntament.

L’article 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, diu “...1. Els
acords provisionals adoptats per les corporacions locals per l’establiment, supressió i
ordenació de tributs i per la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació
de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i modificacions de les
corresponents ordenances fiscals, s’exposaran al tauler d’anuncis de l’entitat durant
trenta dies, com a mínim, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar reclamacions que estimin oportunes.
2. Les entitats locals publicaran, en tot cas, els anuncis d’exposició en el butlletí oficial
de la província o, en el seu cas, de la Comunitat Autònoma uni-provincial. Les
diputacions provincials, els òrgans de govern de les entitats supra-municipals i els
ajuntament amb població superior a 10.000 habitants, deuran publicar-los, a més, en
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un diari dels de major difusió de la província, o de la Comunitat Autònoma uniprovincial...”
De conformitat amb aquest article la publicitat realitzada segons els antecedents del
present informe és conforme a dret. En conseqüència es proposa desestimar la
al·legació la qual cosa no obsta perquè un cop aprovada definitivament les Ordenances
Fiscals per a l’any 2009, el text íntegre d’aquestes sigui publicat definitivament en la
web municipal dins de l’apartat d’informació pública per al coneixement general.
-

Al·legació núm. 2 relativa a no demanar als ciutadans cap certificat o
document acreditatiu que ja té l’Administració Pública.
Proposta: Fer constar a les Ordenances Fiscals que l’Ajuntament no
demanarà cap certificat o documents acreditatius del propi Ajuntament, ni
d’altres administracions públiques, que té al ser abast per mitjans telemàtics
a través d’acords abans esmentats, tot garantit a la LOPD.

En relació a aquesta al·legació, val a dir que en l’acord provisional de modificació
d’ordenances fiscals es modifica l’Ordenança Fiscal núm. 22, de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic. En concret, a l’article 20, respecte la concessió
de beneficis fiscals, s’afegeix el punt cinquè, que diu textualment “...L’Ajuntament, en
compliment de l’article 35 de la Llei 30/1992, incorporarà d’ofici a l’expedient de
sol.licitud de beneficis fiscals aquells documents exigits per la normativa tributària
aplicable que obrin en el seu poder...”.
Per aquest motiu es proposa desestimar l’al·legació
-

Al·legació núm. 3 relativa a la concessió d’ofici de bonificacions que afecten
a diferents tributs municipals.
Proposta: Segons el marc vigent les bonificacions tributàries s’han de
sol·licitar de forma tàcita o explícita. Per assegurar que les bonificacions
disposen dels consentiment dels ciutadans es proposa que l’Ajuntament
informi a principi d’any als ciutadans del seu dret a bonificació i de la
comprovació de les seves dades personals per mitjans telemàtics i, sinó
s’indica el contrari, se li apliqui la bonificació corresponent. Mitjançant
aquest sistema de consentiment tàcit, es dóna compliment al reglament de
la LOPD.
Fer constar a les Ordenances Fiscals que, una vegada s’ha gaudit d’una
bonificació, l’Ajuntament es farà responsable de comprovar els exercicis
següents si les circumstàncies personals del ciutadà han canviat o no i, per
tant, si el ciutadà continua complint els requeriments per a ser beneficiari de
la bonificació.

L’article 136 del Reglament de Gestió i Inspecció Tributària, aprovat per Reial Decret
1065/2007, de 27 de juliol, diu “...el procediment per al reconeixement de beneficis
fiscals s’iniciarà a instància de l’obligat tributari, mitjançant sol·licitud dirigida a l’òrgan
competent per la seva concessió i s’acompanyarà de documents i justificants exigibles i
dels que l’obligat tributari consideri convenients...”.
En aquest sentit, l’Ordenança Fiscal núm. 22, de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic. En concret, a l’article 20, respecte la concessió de beneficis
fiscals, s’afegeix el punt tercer, que diu textualment “...excepte previsió legal expressa
en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa hauran
de ser sol·licitats...”.
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Respecte al suggeriment de que sigui l’Ajuntament qui es faci responsable de
comprovar les circumstàncies personals dels ciutadans per comprovar si han canviat o
no respecte a l’any anterior.
L’Ajuntament ha delegat en l’Organisme de Gestió Tributària la gestió dels tributs
municipals, en conseqüència la proposta de modificació de les ordenances fiscals
segueix el model facilitat per la Diputació el qual no preveu aquesta possibilitat.
De conformitat amb això l’article 20 de l’ordenança 22 , de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic. en el punt 2 senyala que “quan els beneficis
fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, correspondrà a l’órgan competent de L’ORGT resoldre sobre la seva “
D’altra banda recordar que l’Administració no disposa de mitjans personals ni materials
que facin possible les comprovacions proposades.
En conseqüència es proposa desestimar l’al·legació.
Respecte a la resta d’al·legacions presentades, en tant que es tracta de revisió de tarifes
i concessió o supressió de les bonificacions potestatives entenem que els diferents tipus
i coeficients reguladors dels impostos es troben dins dels límits legals recollits al Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. Així mateix, la imposició de taxes i preus públics es
fonamenten en els supòsits previstos per aquests tributs al mateix text normatiu.
Per la qual cosa, en virtut la potestat normativa plenària, la Corporació acordarà allò
que estimi pertinent...”
Considerant que els increments proposats són necessaris per fer front a les despeses
derivades de la prestació dels serveis municipals procedeix desestimar les al·legacions
4, 5, 6 i 7.
El nou codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial Decret 314/2006, contempla.
l’obligatorietat d’incorporar sistemes d’aprofitament energètic per la majoria de
supòsits. És per aquest motiu, que es considera adient suprimir la bonificació del 5% de
la quota del Impost sobre construccions instal·lacions i obres en la que s’incorporen
sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum. Per
tant, procedeix desestimar l’al·legació núm. 8.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER. Desestimar les al.legacions presentades pel Sr. Josep Maria Pujadas Rovira,
d’acord amb l’exposat anteriorment.
SEGON. Desestimar les al.legacions presentades pel Sr. Miquel Estapé i Valls en
representació del grup municipal socialista, d’acord amb l’exposat anterioment.
TERCER. Elevar a definitiu l’acord del Ple de l’Ajuntament de 30 d’octubre de 2008,
d’aprovació per a l’exercici 2009 de les Ordenances Fiscals i de llurs modificacions,
segons es detalla en els següents punts d’aquest acord.
QUART. .- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal que haurà de regir per a
l’exercici 2009 i següents.

CINQUÈ.CINQUÈ.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre Béns Immobles.
Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.
Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Ordenança Fiscal número 6, reguladora de la Taxa per Llicències i Serveis
Urbanístics.
Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius.
Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la Taxa de llicències d’autotaxi i altres
vehicles de lloguer.
Ordenança Fiscal número 9, reguladora de la Taxa per la Prestació de Serveis
d’Intervenció Integral de l’Administració Municipal d’Activitats i Instal·lacions.
Ordenança Fiscal número 12, reguladora de la Taxa per recollida d’Escombraries.
Ordenança Fiscal número 13, reguladora de la Taxa per la recollida d’objectes i
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Ordenança Fiscal número 14, reguladora de la Taxa regladora del manteniment,
senyalització de guals i estacionaments reservats.
Ordenança fiscal número 15, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del
carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic.
Ordenança Fiscal número 16, Taxa per la prestació de serveis mitjançant la
utilització d’instal·lacions municipals
Ordenança Fiscal número 17, Taxa per serveis especials de vigilància i altres
motivats per espectacles públics i grans transports
Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la Taxa municipal per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Ordenança Fiscal número 20, reguladora de la Taxa Municipal per l’ocupació de
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Ordenança Fiscal número 21, reguladora de la Taxa per instal·lació de quioscos a la
via pública.
Ordenança Fiscal número 23, reguladora de la taxa per aprofitaments especials de
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
Ordenança Fiscal número 26, reguladora de la taxa de prestació del servei de
prevenció d’incendis forestals.

SISÈ.SISÈ.- Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de les ordenances fiscals en el
Butlletí Oficial de la Província, en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a , aplicant-se a
partir de la data que assenyalin les citades ordenances.
SETÈ.SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”
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A.3. Pròrroga del contracte
contracte de neteja viària
Sr. Alcalde.Alcalde.- El tercer punt de l’ordre del dia tracta de la pròrroga del contracte de la
neteja viària. Té la paraula el regidor d’obres i serveis, el Sr. Jordi Fortí.
Sr. Fortí.Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde.

“Atès que en l’actualitat el servei públic de neteja viària del municipi es gestiona de
forma indirecta, sota la forma de concessió administrativa a l’empresa URBASER, SA, en
virtut del contracte administratiu formalitzat en data 25 de juliol de 2000, quin termini
de duració es fixà en vuit anys, prorrogable per un període de dos anys, fins a un
màxim de 10 anys.
Vistes les successives ampliacions en la prestació del servei que d’aleshores fins ara
s’han realitzat, a conseqüència de la incorporació al teixit urbà de nous àmbits
territorials.”
En mig d’una nova llei de contractes de l’estat que es va aprovar el maig passat i atès
que el Ple municipal, del data 24 de juliol de 2008, ja vam acordar una pròrroga fins a
finals d’aquest any, el 31 de desembre.
Vist l’informe favorable de secretaria i intervenció i de la Comissió Informativa portem a
terme la proposta del següent ACORD:

“Primer.Primer.- APROVAR una pròrroga de la concessió administrativa de la gestió del servei
públic de la neteja viària del municipi amb l’empresa URBASER S.A., fins que es
formalitzi el contracte de serveis de neteja viària que s’està tramitant en l’actualitat, i
pel període màxim de fins al 25 de juliol de 2010, durant el qual el servei s’haurà de
prestar amb les vigents condicions i preus.
Segon.Segon.- ADQUIRIR el compromís de consignar la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la pròrroga referenciada, amb càrrec a la partida corresponent de l’estat de
despeses del Pressupost municipal de l’exercici 2009 i següent.
Tercer.Tercer.- CONTINUAR la tramitació de l’expedient per l’adjudicació del contracte de
servei de neteja viària, per manca de mitjans personals i materials propis de la
corporació, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis
criteris d’adjudicació.
Quart.Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa concessionària i als serveis municipals,
als corresponents efectes.”
L’objectiu de l’actual Equip de Govern és que un cop definit el pressupost tinguem ja la
possibilitat de portar el plec al Ple municipal. Gràcies
Sr. Alcalde.Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Fortí. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.Gil.- Cap
Sr. Alcalde.Alcalde.- Bé, doncs jo per tancar el tema, simplement referendar una mica el que ha
dit el regidor . el contracte de neteja viària d’alguna manera hauria d’estar ja licitat de
nou, però davant d’aquesta situació de crisi econòmica hem optat per ajustar al màxim
els plecs per ajustar al màxim els plecs, per ajustar al màxim els pressupostos tenint en
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compte que al mes de gener s’aprovaran els pressupostos del 2009 i tenint en compte
que estem recepcionant sectors d’urbanització, alguns dels quals fa 10 anys que estan
acabats, però que no són de titularitat municipal i en els quals encara no fem la neteja.
L’obligació de l’administració és recepcionar aquests sectors. Estic parlant de Can
Massaguer, del Solell, de Can Borrell, de Can Jorn, de Valldoriof , sectors alguns dels
quals ja hem anat recepcionant al llarg d’aquest any i d’altres que entraran a
recepcionar-se en un breu període de temps. Per tant, s’ha dimensionat aquest nou
contracte per poder fer front a aquests nous sectors i per poder fer front al moment
econòmic tan delicat, de tal manera que encaixi bé l’import de sortida del plec de
clàusules i el pressupost municipal, pel que fa a l’import per neteja viària. Es dóna
aquest màxim de temps que és un any i mig que queda de pròrroga del contracte, un
contracte llarg, un contracte que fa temps que dura i que, per tant, està molt obsolet i
la intenció no és ni molt menys exhaurir aquest període d’any i mig, sinó que en el
primer trimestre d’any es pugui fer la nova licitació i es pugui adjudicar a l’empresa que
correspongui i la nova licitació es pugui adjudicar a l’empresa que correspongui que
concorri a la licitació i que presenti la millor plica.
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a valoració, restant aprovat per 7
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC, quin text, literalment, diu:

“Atès que en l’actualitat el servei públic de neteja viària del municipi es gestiona de
forma indirecta, sota la forma de concessió administrativa a l’empresa URBASER, SA, en
virtut del contracte administratiu formalitzat en data 25 de juliol de 2000, quin termini
de duració es fixà en vuit anys, prorrogable per un període de dos anys, fins a un
màxim de 10 anys.
Vistes les successives ampliacions en la prestació del servei que d’aleshores fins ara
s’han realitzat, a conseqüència de la incorporació al teixit urbà de nous àmbits
territorials.
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en endavant LBRL el servei públic de neteja
viària te caràcter obligatori i està declarat com essencial amb reserva a favor dels ens
locals, raó per la qual la finalització del contracte sense solució de continuïtat amb una
altra forma de prestació es contraposa amb l’obligació que té l’Ajuntament de prestarlo.
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 24 de juliol de 2008, va acordar
l’aprovació d’una pròrroga de la concessió administrativa de la gestió del servei públic
de la neteja viària del municipi amb l’empresa URBASER, SA, pel període màxim de fins
al 31 de desembre de 2008; i l’inici de l’expedient per l’adjudicació del contracte de
servei de neteja viària, per manca de mitjans personals i materials propis de la
corporació, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i varis
criteris d’adjudicació.
Vist que, donada la complexitat tècnica i administrativa en la tramitació de l’expedient
de contractació del servei públic esmentat, en aquesta data no ha estat possible
adjudicar el contracte de servei de neteja viària d’aquest municipi, el que motiva que,
per tal de garantir la prestació d’aquest servei públic essencial, s’hagi d’efectuar una
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segona pròrroga del contracte formalitzar amb l’empresa URBASER ,SA en data 25 de
juliol de 2000.
Vist l’informe favorable de secretaria i intervenció que obra en l’expedient.
De conformitat amb el que estableixen la clàusula tercera del plec de clàusules
administratives particulars del contracte de gestió del servei públic de neteja viària del
municipi; els articles 67 i 249 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article
235. a) paràgraf segon i l’article 243 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic, en endavant LCSP.
Atès que l’òrgan competent per a la vàlida adopció de l’acord és el ple de la
corporació, en virtut de l’atribució que li confereix la disposició addicional segona de la
LCSP i l’article 114.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Per l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.Primer.- APROVAR una pròrroga de la concessió administrativa de la gestió del servei
públic de la neteja viària del municipi amb l’empresa URBASER S.A., fins que es
formalitzi el contracte de serveis de neteja viària que s’està tramitant en l’actualitat, i
pel període màxim de fins al 25 de juliol de 2010, durant el qual el servei s’haurà de
prestar amb les vigents condicions i preu.
Segon.Segon.- ADQUIRIR el compromís de consignar la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la pròrroga referenciada, amb càrrec a la partida corresponent de l’estat de
despeses del Pressupost municipal de l’exercici 2009 i següent.
Tercer.Tercer.- CONTINUAR la tramitació de l’expedient per l’adjudicació del contracte de
servei de neteja viària, per manca de mitjans personals i materials propis de la
corporació, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, varis
criteris d’adjudicació.
Quart.Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa concessionària i als serveis municipals,
als corresponents efectes.
No obstant això, el ple pot acordar el que consideri més convenient pels interessos
municipals.”
Vallès
ès
A.4. Creació de noves places d’escola bressol municipal a la Roca del Vall
Sr. Alcalde.Alcalde.- El quart punt de l’ordre del dia tracta de la creació de noves places d’
escola bressol municipal a la Roca del Vallès. Té la paraula la regidora d’ensenyament,
la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.Pujol.- Bé, en aquest punt es tracta de sol·licitar una subvenció davant del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’una subvenció per a la
creació de places per a nens de 0 a 3 anys . És a dir, per a una escola Bressol i en
aquest cas el Departament atorga una subvenció de 5000 € per plaça generada i les
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escoles bressol són de 80 places. Per tant, estem parlant d’un import d’uns 400.000 € .
Prendre el compromís, per part de l’Ajuntament, d’executar les obres per a què
aquesta escola sigui possible. La nostra sol·licitud de subvenció en aquest cas és per
crear una escola bressol a la Torreta i seria en els terrenys on actualment hi ha l’escola
del carrer canàries.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Moltes gràcies. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.Gil.- No
Sr. Alcalde.Alcalde.- Bé, doncs jo també ratificar el que ha dit la regidora . Des de l’Equip de
Govern hem fet els deures i en aquest moment disposem de 2 avantprojectes de com
es podrien ubicar les noves escoles bressol. Una aquesta que portem avui a aprovació,
al carrer Canàries de la Torreta en substitució de l’antic edifici on s’allotja actualment la
infantil de La torreta que està partit en 2, com vostès bé saben. L’altre la teníem
programada al Pla de les Hortes, però malauradament no disposem encara de la
titularitat del solar adequat. El solar que té titularitat municipal per a la reparcel·lació
del Pla de les Hortes està en una zona inadequada i inundable i, per tant, no es pot fer
servir per fer una escola bressol. Teníem un treball per canviar aquest solar de lloc i
posar-lo en el lloc adequat, però la sentència que hi ha hagut en el Pla de les Hortes ha
retardat tots aquests treballs i probablement aquesta subvenció no es podrà demanar
en aquest trienni i s’haurà de demanar amb les noves subvencions que es convoquin
l’any 2009. Per tant, en aquest moment el que fem és portar a aprovació un document
que és un dels requisits indispensables per a la sol·licitud de l’escola bressol que s’ha de
fer abans del 31 de desembre d’aquest any i aquest document és el compromís
d’aquest plenari d’executar l’escola bressol com així volem que sigui i, per tant, és el
que portem a aprovació. 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 , quin text, literalment, diu:

“ CREACIÓ DE NOVES PLACES D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL A LA ROCA DEL
VALLÈS
Atès que l’educació és un dret universal que cal garantir mitjançant l’aplicació de
polítiques públiques que vetllin de forma especial per la igualtat d’oportunitats,
d’equitat, la qualitat i possibilitin el progrés i la cohesió social. Per extensió l’educació
infantil de 0 a 3 anys és un dret universal que cal garantir atenent els principis
establerts per la declaració dels drets de l’infant i d’altres lleis, per tant, cal que la xarxa
pública tingui una oferta equilibrada i suficient per a tota la població en els diferents
territoris.
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha manifestat la seva voluntat de crear
noves places amb la construcció d’una nova Escola Bressol,de titularitat municipal,
d’acord amb la memòria descriptiva i pressupost obrants en l’expedient.
Atès que la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, en el seu
article 1, estableix que “les llars d’infants de la Generalitat i les administracions locals
constitueixin la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de Catalunya. El Govern, en
coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, ha d’impulsar el desenvolupament de
la dita xarxa amb la finalitat d’assegurar una oferta suficient per a la població menor de
tres anys que sol·liciti una plaça en qualsevol lloc del territori de Catalunya”.
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Vist a l’ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per
a la concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants
de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal, modificada per l’ordre
EDC/343/2007, de 3 d’octubre.
Atès que per poder optar a sol·licitar aquesta subvenció és necessari que el Ple de la
Corporació assumeixi el compromís d’executar les obres si es concedeix l’esmentada
subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la corporació
per l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.PRIMER.- SOL·LICITAR ,davant el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, una subvenció per a la creació i la consolidació de places per a infants de
zero a tres anys mitjançant la construcció de l’escola bressol a que es refereix el present
acord.
SEGONSEGON- ASSUMIR el compromís per part d’aquest Ajuntament d’executar les obres de
creació de places de llars d’infants, si es concedeix la subvenció del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.TERCER.- FACULTAR el Sr. Alcalde President per a la signatura de tota la
documentació que calgui per a l’efectivitat d’aquest acord.
QUART.QUART.- INCORPORAR aquest acord a la documentació necessària per a sol·licitar
subvenció per a la creació de places en llars d’infants de titularitat municipal.
CINQUÈ.CINQUÈ COMUNICAR el present acord a totes les àrees afectades.”
A.5. Nomenament d’un Tècnic Jurídic de l’Ajuntament per al seguiment dels
arranjaments de la gestió de la postvenda de les vivendes de protecció oficial de la
Torreta.
Sr. Alcalde.Alcalde.- El cinquè punt de l’ordre del dia és el nomenament d’un tècnic jurídic de
l’Ajuntament pel seguiment dels arranjaments de la gestió de la postvenda de les
vivendes de protecció oficial de la Torreta . Com vostès saben, fa cosa d’uns 10 o 11
anys es van construir en sembla que són 28 habitatges al carrer Doctor Fleming de La
Torreta. Aquests habitatges han presentat una sèrie d’efectes constructius, de
patologies que han estat objecte de reclamació per part dels compradors. Algunes més
lleus, algunes més greus. Aquesta promoció l’havia dut a terme l’Ajuntament de La
Roca del Vallès conjuntament amb la Diputació de Barcelona i es va crear una Comissió
paritària entre la Diputació i l’Ajuntament per fer els seguiment d’aquestes patologies i
decidir com es feien les reparacions, tenint en compte que estàvem encara quan es van
fer les reclamacions, dins dels 10 anys de responsabilitat civil que pertocava la
reparació la reclamació i tenint en compte que l’empresa constructora està dissolta i,
per tant, no hi ha un interlocutor jurídic a qui adreçar-se. En aquest moment, la única
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cosa que portem a aprovació és substituir el tècnic d’administració general al Sr. Marc
Soca , que formava part d’aquesta comissió per la Sra. Almudena Naranjo, actual
tècnica d’administració general d’aquesta casa que substituirà i formarà part d’aquesta
comissió per a què tirem endavant la forma de fer aquest habitatges. Algun comentari
Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.Gil.- 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 , quin text, literalment, diu:

“La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès participaven en un 9,71
% i un 90,20%, respectivament, a la companyia mercantil, actualment extingida,
“Societat Municipal d’Habitatge de la Roca del Vallès, SL”.
La companyia mercantil “Societat Municipal d’Habitatges de la Roca del Vallès, SL” va
desenvolupar una promoció de 24 habitatges amb les respectives places d’aparcament
i trasters en edifici plurifamiliar, de Protecció Oficial.
En sessió de la Junta General de Socis celebrada en data 28 d’octubre de 2003, la
companyia mercantil “Societat Municipal d’Habitatge de la Roca del Vallès, SL” acordà
la liquidació de l’esmentada societat, havent donat compliment al projecte concret pel
qual es va crear.
Davant l’eventualitat de futures intervencions derivades de la responsabilitat de la
promotora, que es perllonga més enllà de la vida de la societat, la Diputació i
l’Ajuntament manifestaren la seva voluntat de regular el procediment i resposta davant
els propietaris, o possibles altres agents, respecte de les possibles incidències derivades
directament de la promoció que conjuntament portaren a terme mentre aquella
societat fou activa.
Els acords de liquidació adoptats en l’esmentada Junta General de Socis, van ser elevats
a públic mitjançant escriptura pública atorgada en data 12 de novembre de 2003
davant el Notari de Barcelona, Marco Antonio Alonso Hevia, 3947 del seu protocol,
que va ser inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en data 11 de desembre de
2003, quedant, per tant, extingida i cancel·lats els seus assentaments al Registre
Mercantil de Barcelona.
Entre d’altres acords, la Junta General de Socis de 28 d’octubre de 2003 va adoptar per
unanimitat l’acord que literalment diu el següent:
“Novè.- CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA SOCIETAT.
D’acord amb allò previst a l’article 247.5 del Reglament del Registre Mercantil
s’acorda que els liquidadors compareixents assumeixin el deure de conservació i
custòdia dels Llibres de comerç, correspondència, documentació i justificants
relatius al tràfec mercantil de la societat, durant el termini de sis anys a comptar
des de la data de l’assentament de cancel·lació de la societat al Registre
Mercantil.
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S’acorda que durant l’esmentat període la documentació de la societat i de la
promoció d’habitatges resti dipositada a la seu social de l’INHAL o organisme
autònom o entitat de la Diputació de Barcelona que el substitueixi”.
Per donar compliment a l’esmentat acord mitjançant acta signada en data 4 d’abril de
2004, es va acordar, entre d’altres punts, que durant el termini de sis anys a comptar
des de la data de l’assentament de cancel·lació de la societat al Registre Mercantil i
durant el període de deu anys de garantia desenal a comptar des de la data
d’acabament de l’obra, la documentació de la promoció i de la societat, restaria
dipositada a la seu social de l’INHAL o organisme autònom o entitat de la Diputació de
Barcelona que el substituís.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona van subscriure en data 6
de març de 2007 un conveni de cooperació per a la gestió de la postvenda de la
promoció immobiliària promoguda per Societat Municipal d’Habitatge de la Roca del
Vallès, SL (actualment extingida).
Vist que en la clàusula segona dels pactes de l’esmentat conveni s’establia la creació
d’una comissió tècnica formada paritàriament per representants de la Diputació i de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i integrada per tècnics degudament qualificats
(tècnics jurídics i arquitectes o arquitectes tècnics), els qual havien d’estudiar, delimitar
i decidir concretament l’abast de l’arranjament i de les actuacions a realitzar en cada
cas.
Atès que per acord del Ple, en sessió celebrada en data 27 de maç de 2008, es va
acordar nomenar a la Sra. Mercè Albuixech Valle, Arquitecte municipal, i al Sr. Marc
Soca Brihuega, Tècnic d’Administració General, per formar part de la Comissió Tècnica
per al seguiment dels arranjaments derivats de la gestió de la postvenda de la
promoció immobiliària promoguda per Societat Municipal d’Habitatge de la Roca del
Vallès, SL (actualment extingida), com a conseqüència de la signatura del conveni de
cooperació entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Vist que per Resolució de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2008 es va resoldre
adscriure en comissió de serveis, amb efectes des del dia 9 de juny de 2008, al
funcionari d’aquest Ajuntament, senyor Marc Soca i Brihuega, a una altra administració
pública de Catalunya; que aquest funcionari no presta serveis actualment a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i, per tant, no pot formar part de la Comissió
Tècnica a la qual formava part segons acord plenari de data 27 de març de 2008.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Marc Soca Brihuega com a
membre de la Comissió Tècnica per al seguiment dels arranjaments derivats de la
gestió de la postvenda de la promoció immobiliària promoguda per Societat Municipal
d’Habitatge de la Roca del Vallès, SL (actualment extingida), efectuat per acord plenari
de data 27 de març de 2008.
Segon.Segon.- Nomenar a la Sra. Almudena Naranjo Milrado, Tècnica d’Administració
General, per formar part de la Comissió Tècnica per al seguiment dels arranjaments
derivats de la gestió de la postvenda de la promoció immobiliària promoguda per
Societat Municipal d’Habitatge de la Roca del Vallès, SL (actualment extingida), com a
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conseqüència de la signatura del conveni de cooperació entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Tercer.Tercer.- Trametre aquest acord als interessats i a la Diputació de Barcelona.”
A.6. Ajornament sessió plenària ordinària mes de gener de 2009
Sr. Alcalde.Alcalde.- El sisè punt de l’ordre del dia tracta de l’ajornament de la sessió plenària
ordinària del mes de gener de 2009. Com vostès saben les sessions plenàries ordinàries
s’estan celebrant cada 2 mesos, els mesos senars el tercer dijous de cada mes. Atès que
el tercer dijous del mes és el 15 de gener perquè el dia 1 cau en dijous i és un període
molt proper al període de vacances, on alguns funcionaris de l’Ajuntament agafen
algunes vacances o alguns dies d’assumptes propis, se’ns feia molt dificultós poder
convocar el Ple i la comissió informativa corresponent que gairebé per fer-ho el dia 15,
l’hauríem de convocar la setmana vinent i queda feina per fer, queda per tancar, en el
Ple de gener volem aprovar el pressupost . Llavors, es proposa traslladar la sessió
plenària el cinquè dijous del mes de gener que seria el dia 29 de gener. Algun
comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.Gil.- No
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 , quin text, literalment, diu:

“Vist que en sessió extraordinària del ple municipal realitzada en data 12 de juliol de
2007 es va establir que les sessions ordinàries d’aquest òrgan municipal es convocaran
amb caràcter ordinari, i tindran lloc el tercer dijous, no festiu, de cada dos mesos, a les
20:00 hores, restant facultat l’alcalde, segons estableix l’apartat tercer del mateix acord
per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries bimensuals, dins del
mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un
període de vacances.
Atès que la propera sessió plenària ordinària hauria de celebrar-se el propvinent dia 15
de gener de 2009.
Com sigui que es considera oportú i convenient per a la bona gestió dels assumptes
municipals ajornar la data de celebració, per quan la convocatòria de la sessió plenària
coincidiria amb el final de les festes de Nadal i Reis, retornant d’un període de vacances
de la gran part del personal de la Corporació, estimant-se convenient el seu
ajornament per al dijous 29 de gener de 2009.
Vist el que disposa l’article 46.2.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local i l’article 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 78.1 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats locals i en execució de les previsions
contemplades en l’acord plenari abans esmentat.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- DETERMINAR que la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener
de 2009, es convocarà per a realitzar-se, a les 20.00 hores, del dia 29 de gener, per tal
de facilitar i assolir una bona gestió dels assumptes municipals.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord als Caps de les diferents àrees municipals per al
seu coneixement i efectes.
TERCER.- DISPOSAR la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el tauler d’anuncis municipal i en la web corporativa.
No obstant això, el Ple pot acordar el que consideri més convenient per als interessos
municipals.”
A.7. Moció de rebuig a la violència
Sr.Alcalde.Sr.Alcalde.- El setè punt de l’ordre del dia és una moció de rebuig a la violència.
Aquesta moció m’agradaria llegir-la. És una moció que presentem tots els grups
municipals:

“Davant de la denuncia presentada per un ciutadà del municipi per agressions amb
connotacions polítiques actualment sota investigació policial manifestem:
“La violència, en qualsevol de les seves manifestacions (de gènere, psicològica o
mental, domèstica, política, cultural, etc.), no és un mitjà per resoldre conflictes i, en
aquest sentit, hauria d’estar desterrat d’una societat civilitzada com la nostra, malgrat
que encara a dia d’avui són freqüents els episodis de violència que protagonitzen uns
quants que volen fer sentir així la seva veu.
La violència constitueix un fenomen social molt perillós, que ens afecta a tots, i davant
del qual hem de manifestar el nostre rebuig, així com fer servir les eines legals al nostre
abast per eradicar-la.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
El conjunt dels grups municipals, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
ACORDS
PRIMER.PRIMER.- Rebutjar qualsevol manifestació de violència, qualsevol ús deliberat de la força
física o el poder, ja sigui en grau d’amenaça o efectiu, contra un mateix, una altra
persona, un grup o comunitat, que causi o tingui moltes possibilitats de causar lesions,
mort, danys psicològics, trastorns del desenvolupament o privacions.
SEGON.SEGON.- Rebutjar la violència com a vehicle de resolució de conflictes, ja que és
necessari identificar altres maneres d’enfrontar situacions conflictives, i que emparin els
drets de tothom.
No obstant això, el Ple pot acordar el que consideri més convenient per als interessos
municipals.”
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Sr. Alcalde.Alcalde.- Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.Gil.- Suposo, que en nom meu particular, en nom d’esquerra i en nom de tots els
companys de l’equip de govern i dels companys que ara mateix no hi són. Suposo que
qualsevol tipus de violència és execrable. Suposo que cadascú les posaríem en un
nivell. Jo, el primer seria la violència cap als infants, després aquesta lacra que tenim de
la violència contra les dones i tercer, entre moltes d’altres, posaria la de la violència
contra les persones per motius polítics. És evident que nosaltres, tots representem
diferents opcions polítiques creiem en la democràcia de poder fer-ho lliurament, encara
que de vegades, ens trobem amb això, discrepàncies que ens porten a sortir una
miqueta del camí que hauríem de seguir i de la tranquil·litat i de la normalitat que
hauria d’existir en un país com el nostre i en un poble com el nostre. Reiterar això que
sap molt greu el tema que s’està investigant ara mateix i la més enèrgica de les
condemnes i esperar que no torni a passar, que mai més es repeteixi un episodi així.
Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Manel Álvarez? ...
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.
A.8. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC amb motiu del centenari
centenari de
l’estelada
Sr. Alcalde.Alcalde.- El vuitè punt i darrer de l’ordre del dia tracta de la moció que presenta el
grup municipal d’ERC en motiu del centenari de l’estelada. Té la paraula el Sr. Albert
Gil.
Sr. Gil.Gil.- Gràcies, “enguany se celebra el centenari de la bandera que impulsà i dissenyà
Vincens Albert Ballester al 1919, com a senyal de lluita per una Catalunya lliure.”
Evidentment, una Catalunya que des del partit que jo represento i creiem i seguim
treballant per aquest objectiu i tanmateix voldríem portar al Ple aquests símbols i
aquests:
“motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més vigents que

mai. Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les llibertats catalanes
a través d’iniciatives que fomentin la consecució d’aquest objectiu. Recordem que
justament fa un any commemoràvem els 300 anys de l’inici de la pèrdua de les
llibertats del poble català amb la derrota d’Almansa el 1707 i amb l’antecedent del
1659 amb la pèrdua de la Catalunya Nord.
Pensem que cal donar suport a les iniciatives socials que promoguin actes
commemoratius i pedagògics de reconeixement i suport a efemèrides importants com
la que aquí s’exposa. En aquest sentit, expressem el nostre suport a la plataforma que
difon aquest centenari de la bandera estelada i a la resta de col·lectius que de forma
similar s’han unit a aquesta commemoració.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
El grup municipal d’Esquerra proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
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1. Que el proper dia 26 de desembre de 2008, l’Ajuntament de la Roca del Vallès
pengi en un lloc destacat del municipi la senyera estelada, en commemoració
del centenari de la seva creació i en record dels objectius pels quals va ser
creada: la recuperació de la plena sobirania per a Catalunya.
2. Que s’aprofiti aquest fet per ubicar-hi, en un lloc destacat del municipi, una
infraestructura estable que permeti onejar la senyera catalana durant tot l’any al
nostre municipi, com a símbol de la nostra identitat nacional.”
Veiem que és un dels únics municipis del voltant que no disposem d’un lloc on poder
tenir la nostra bandera i que ja quedi en un lloc del municipi el nostre símbol
d’identitat nacional i el tercer punt :
“
3. Que es comuniqui aquest acord al conjunt del municipi a través dels mitjans de

comunicació locals de titularitat municipal.”
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil, bé jo només volia fer el comentari que des de
Convergència i Unió donarem suport a aquesta moció que ens obra l’escenari. No sé si
ho hauran vist, però a la rotonda del Pla de les Hortes s’ha instal·lat una asta això ens
permetrà que aquesta asta estigui en un lloc destacat, és un lloc d’entrada al municipi,
i que es pugui onejar a diari , els 365 dies, la senyera com a símbol d’identitat catalana.
A més a més, amb l’ocasió del centenari aquest any hi haurà un dia, el dia de Sant
Esteve el dia 26 que onejarà l’estelada com han fet molt municipis de Catalunya
commemorant aquesta efemèride. Nosaltres ens afegim a aquest suport i crec que és
important que a partir de demà puguem tenir onejant la nostra bandera que dóna
identitat al municipi sense conflictes de símbols o identitats perquè no ho estem fent
en llocs que puguin resultar conflictius, sinó que ho estem fent en un lloc destacat del
municipi, en un lloc que es veu, però que no provoqui aquest conflictes que de
vegades han succeït a d’altres llocs. Algun comentari més?
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 , quin text, literalment, diu:

“Enguany se celebra el centenari de la bandera que impulsà i dissenyà Vicenç Albert
Ballester el 1919 com a senyal de lluita per una Catalunya lliure. Aquest símbol, que ja
comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja transcendeix els partits polítics i ha
esdevingut una veritable icona catalana.
Els motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més vigents que
mai. Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les llibertats catalanes
a través d’iniciatives que fomentin la consecució d’aquest objectiu. Recordem que
justament fa un any commemoràvem els 300 anys de l’inici de la pèrdua de les
llibertats del poble català amb la derrota d’Almansa el 1707 i amb l’antecedent del
1659 amb la pèrdua de la Catalunya Nord.
Pensem que cal donar suport a les iniciatives socials que promoguin actes
commemoratius i pedagògics de reconeixement i suport a efemèrides importants com
la que aquí s’exposa. En aquest sentit, expressem el nostre suport a la plataforma que
difon aquest centenari de la bandera estelada i a la resta de col·lectius que de forma
similar s’han unit a aquesta commemoració.

37

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
El grup municipal d’Esquerra proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
acord:
4. Que el proper dia 26 de desembre de 2008, l’Ajuntament de la Roca del Vallès
pengi en un lloc destacat del municipi la senyera estelada, en commemoració
del centenari de la seva creació i en record dels objectius pels quals va ser
creada: la recuperació de la plena sobirania per a Catalunya.
5. Que s’aprofiti aquest fet per ubicar-hi, en un lloc destacat del municipi, una
infraestructura estable que permeti onejar la senyera catalana durant tot l’any al
nostre municipi, com a símbol de la nostra identitat nacional.
6. Que es comuniqui aquest acord al conjunt del municipi a través dels mitjans de
comunicació locals de titularitat municipal.”
Sr. Alcalde.Alcalde.- Amb aquest punt hem acabat l’ordre del dia. Abans d’aixecar la sessió
m’agradaria desitjar a tots un molt bon Nadal, una molt bona entrada d’any i que
l’any que ve, al mes de gener ens tornem a trobar en aquesta sala de plens esperem
que amb un escenari més tranquil, amb una tranquil·litat democràtica i amb la
participació de tothom amb debats rigorosos, seriosos i de paraula que és el que s’ha
de fer en una sala de plens . Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 21 hores i 55 minuts del dia indicat en
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,
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