
  Secretaria 
Ajuntament de la Roca del Vallès 

C/ Catalunya, 24 
08430 La Roca del Vallès 

Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

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

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ CELEBRADA EL 

DIA 17 DE GENER DE 2008 
 
 
Núm.: 1/2008 
Dia: 17 de gener de 2008 
Horari: de les 20.00 a les 23.30 h 
Lloc: Sala de Plens de la Casa de la Vila 
 
 
Assistents: 
 
Rafael Ros i Penedo - CiU - alcalde-president 
Manuel Álvarez i Herrera - CiU 
Gabriel Parra i Carrasco – CiU (s’absenta a les 22.47h i s’incorpora a les 22.49 h) 
Jordi Fortí i Gurgui - CiU (s’absenta a les 22.55 h) 
Marta Pujol i Armengol - CiU 
Montserrat Ametller i Viñamata - CiU 
Miquel Estapé i Valls - G.M. Socialista (s’absenta a les 22.22 h i s’incorpora a les 
22.24 h) 
Carles Fernández i Pérez - G.M. Socialista (s’absenta a les 22.35 h i s’incorpora a 
les 22.38 h) 
Julio Caña i Fernández - G.M. Socialista 
Caterina Palma i Rovira - G.M. Socialista (s’absenta a les 22.18 h i s’incorpora a 
les 22.20 h) 
Carmen Las Heras i Cisneros - G.M. Socialista 
Jordi Font i Riu - G.M. Socialista (s’absenta a les 22.30 h i s’incorpora a les 
22.32h i, amb posterioritat, s’absenta definitivament a les 22.55h) 
Albert Gil i Gutiérrez - ERC 
 
 
Actua com a secretària de la corporació Susana Marin i Dios. 
 

ORDRE DEL DIA DEL PLENARI 
 

A)  Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 6 de 
novembre de 2007 i de la sessió extraordinària de data 21 de desembre 
de 2007. 

 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries 
 
 



 

B.1. Ratificació de l’acord de convocatòria pública per a l’elecció de 
Jutge/-essa de Pau i del seu substitut. 
 
B.2.  Rectificació/Actualització de l’Inventari de Béns  
 
B.3. Ratificació de l’acord de posposició de la data d’inici de les 
operacions delimitadores del camí de domini públic perllongació carrer 
Tenor Viñas. 
 
B.4. Ratificació de l’acord de sol·licitud de la subvenció PUOSC 2008-
2012. 
 
B.5. Acord  de suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques per a 
l’estudi d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
en els àmbits del sòl no urbanitzable i al Polígon industrial de Can Font 
de la Parera. 
 
B.6. Acord d’aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 
2008 i la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
 
B.7. Delegació a l’OGT de l’inspecció de l’ ICIO. 
 
B.8. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a 
exercicis anteriors. 

C) Control Gestió municipal 
 
C.1. Donar compte de resolucions en matèria de personal. 

C.2. Resolucions d'Alcaldia. 

C.3. Informes d'Alcaldia. 

C.4. Precs i preguntes 

 

A) ASSUMPTES DE TRÀMIT: 
Alcalde.- Bon vespre. Donem inici a la sessió plenària ordinària de 17 de gener de 2008, quan 
són les vuit del vespre en punt. 
 
A.1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 6 de 
novembre de 2007 i de la sessió extraordinària de data 21 de desembre de 
2007. 
 
Alcalde.- En primer lloc tractarem el primer bloc d’assumptes de tràmit i passarem a aprovació, 
si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 6 de novembre i del dia 21 de desembre. 
Si els hi sembla bé, passarem a aprovar-les de forma separada. Algun comentari, Sr. Albert 
Gil...? Algun comentari, Sr. Estapé...? Algun comentari sobre les actes...? 
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Aleshores passem a l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 6 de novembre de 
2007.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
Alcalde.-  Passem a l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 21 de desembre de 2007. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

A) DICTÀMENS, PROPOSTES O MOCIONS RESOLUTÒRIES: 
 
B.1. Ratificació de l’acord de convocatòria pública per a l’elecció de Jutge/-essa 
de Pau i del seu Substitut. 
 
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General en data 16 de gener de 2008: 
 
“L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant la Resolució número 1513, 
de data 14 de desembre de 2007, va adoptar el següent acord: 
 
“En data 13 de novembre de 2007, i amb el Registre General d’Entrada número 
10279, va tenir entrada a les dependències de l’Ajuntament un ofici provinent de la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons el qual es 
comunicava la proximitat de finalització del termini de quatre anys pel qual foren 
nomenats els actuals jutges de pau, i tanmateix es feia tramesa de l’acord de 30 
d’octubre de 2007 requerint als Ajuntaments a iniciar els tràmits per a proposar les 
persones que hauran de desenvolupar els càrregs de Jutge de Pau Titular i Substitut 
durant el proper període. 
 
L’article 101.1 LOPJ disposa que els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats 
per un període de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
corresponent. El nomenament recaurà en les persones escollides pel respectiu 
Ajuntament. 
 
Els tràmits que s’han de seguir per a proposar les persones que hauran d’ocupar 
aquests càrrecs es troben recollits als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels Jutges de Pau. 
 
D’aquesta manera, preveu l’article 5 de l’esmentat reglament que les vacants en el 
càrrec de Jutge de Pau titular i substitut s’anunciaran per l’Ajuntament respectiu amb la 
suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb indicació del termini i lloc de 
presentació d’instàncies. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la província i mitjançant 
edictes en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció del Partit o Jutjat Degà i en el propi Jutjat de Pau. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 101.2 LOPJ, l’òrgan competent per a l’elecció 
dels Jutges de pau i els seus substituts serà el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable 
de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les 



 

condicions legals, així ho sol.licitin. Si no hi hagués sol.licitants, el Ple elegirà lliurement 
amb subjecció als mateixos requisits de procediment. 
 
Es per tot això, que aquesta Alcaldia en l’ús de les seves atribucions RESOL: 
 
PRIMER.- Anunciar convocatòria pública per a l’elecció de Jutge/-essa de Pau i del seu 
Substitut per al municipi de la Roca del Vallès, acordant que el període per a la 
presentació de sol.licituds sigui de 15 dies comptats a partir de l’endemà de la data de 
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
SEGON.- Publicar l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en el Jutjat Degà del Partit Judicial i en 
el Jutjat de Pau. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i al Jutjat de Pau de la Roca del Vallès. 
 
QUART.- Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple municipal en la propera sessió 
que se celebri.” 
 
 
Vist allò que disposa l’acord quart d’aquesta Resolució. 
 
 
És per tot això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia número 1513, de 14 
de desembre de 2007. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.” 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
Alcalde.-  El següent bloc de dictàmens, propostes o mocions resolutòries té un primer punt 
B.1. que tracta de la ratificació de l’acord de convocatòria pública per l’elecció de jutge o 
jutgessa de Pau i del seu substitut. Ho explicaré jo mateix, com bé saben, cada quatre anys la 
corporació ha d’elegir jutge de Pau i en aquest moment s’ha produït el termini perquè això es 
produeixi la convocatòria. Aquesta convocatòria ha estat feta ja per Resolució d’Alcaldia i el que 
tractem avui aquí és de ratificar aquesta Resolució. En principi del que es tracta és simplement 
d’anunciar la convocatòria pública per a l’elecció de jutge o jutgessa de Pau i el seu substitut, 
pel municipi de la Roca del Vallès, acordant que el període per a la presentació de sol.licituds 
sigui de 15 dies, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el 
BOP de la província de Barcelona. Algun comentari, Sr. Albert Gil...? Algun comentari, Sr. 
Estapé...?  
 
Sr. Estapé.- Molt breument. Només volia saber si hi ha algun candidat interessat en exercir 
aquesta tasca i, continuï o no continuï, agrair la tasca i l’excel.lent feina que està fent l’actual 
jutge de Pau el Sr. Pujals. 
 
Alcalde.- A veure, en aquests moments, no s’ha mostrat ningú interessat. Per tant, no podem 
dir que tinguem algun candidat. Tinc alguna notícia d’algú que s’ha interessat per aquesta 
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plaça i d’algú que podria ser que es presentés, però no ho han fet explícitament ni de forma 
oficial, per tant, es pot dir que no en tenim cap coneixement. 
 
Sr. Estapé.- I el Sr. Pujals...? 
 
Alcalde.- No ha mostrat interès tampoc. Algun comentari més...? Passem a votació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

B.2.  Rectificació/Actualització de l’Inventari de Béns  
 
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General en data 16 de gener de 2008: 
 
 “En el patrimoni de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, durant l’exercici 2007, s’han 
produït les següents modificacions: 
 

Adquisició de béns immobles per cessió 
 

Transmissió  Be inmoble  Superficie  Transmitent  Data  Valor (en 
Euros) 
 

Cessió Vials  U.A.-13 a  5747,32 m2 Propietaris 
sector  

3-05-2007 689.678,40  

Cessió zones verdes  U.A.-13 a 4.848,83 m2 Propietaris 
sector  

3-05-2007 484.883,00 

Cessió serveis tècnics U.A.-13 a 80,81 m2 Propietaris 
sector  

3-05-2007   78.318,07  

Cessió obligatòria 
legislació urbanística  

U.A.-13 a 
Parcel.la R52-
TI 

537,29 m2 Propietaris 
sector  

3-05-2007 864.708,00 

 
Adquisició de béns mobles a títol onerós 

 
Unitats Descripció Model Valor

1 Vehicle tipus furgó Opel Vivaro Combi 5 Llarga 2.0 cdti 90 cv 20.363,97 Euros

2 Motocicletes  Scooter Yamaha xmax-250 250 c.c. 
13.986,52 Euros 

(les 2 unitats)

2 Grades centre cultural 

Telescòpica motoritzada, amb frontal de 5.25 
m, 10 plataformes de 900 mm. i altell de 900 
mm 68.248,60 Euros

325 Butaques centre cultural Model One-500 73.515 Euros
1 Taula de so digital Model DM1000V2 marca Yamaha 6.749,76 Euros
1 Ordinador portàtil Model Booch PRO15 amb Finale Cut 5.233,64 Euros
6 Altaveus Model VRX932LA 16.588,99 Euros
2 Etapa de potència  Model IT4000. Marca Crown 7.871,98 Euros
4 Altaveus autoamplificats Model PRX512M. Marca JBL 5.202,95 Euros

1 Taula de llums 
Model RAVE GRIS/2 DMX Video/ 223-002-2p-
v-dv. Marca Compulite 5.740,10 Euros

12 
Projector source four Junior 
zoom 575W.  Model HPL575 6.577,20 Euros

24 Projector  panorama asimètrics 1000W 3.483,48 Euros



 

1 Videoprojector Model XD5980U. Marca Mitsubishi 3.821,18 Euros

1 Escenari de 106.77 m2 
Tarima de fusta de 22 mm sobre contraxapat 
de 23 mm de gruix 38.942,86 Euros

1 

Estructura de suportació de 
material escènic i 
maquinària i equipament de 
l’escenari A mida 52.872,96 Euros

   
2 Llicències programari Freehand 11 Per Windows       1.041,68 €  
1 Monitor TFT de 17" Monitor Hyundai N71S 17" 8ms multi LCD          191,01 €  

1 
Impressora per el casal d'avis 
de la Roca Lexmark Z645           41,60 €  

5 
Llicències office per a 
Terminal Server Office Professional Plus 2007 OLP NL GOVT       2.375,43 €  

1 Projector Sala de Plens 
vídeo projector ACER P1165 DLP 2400 Ansi 
lúmens DLP       1.763,20 €  

1 
Ensobradora (pel sistema 
renting, any 2007) Neopost SI-30 “Discovery”   

2 servidors HP DL380 G5     37.803,00 €  
 
 

Incorporació de béns immobles per construcció 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Baixa de béns immobles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baixa de béns mobles 

 
Unitats Descripció Model Valor

1 

Ensobradora (renting any 
2007) 
 

OfficeRigth DI-200 
           935,64 €

Bé immoble Superfície Ubicació Data 
adquisició 

(o recepció) 

Valor 

Parc Infantil UA-5 800 m2 Zona verda 
UA-5. 

Cantonada 
Carrers 

Roquerols i 
Mogent 

Abril 2007 56.618,67 Euros 

Plaça Mogent 473,15 m2 Cantonada 
dels Carrers 

Anselm Clavé 
i de Dalt 

12/11/2007 334.274,51 Euros 

Centre Cultural 1.983,69 m2 Cantonada 
Carrers Lope 

de Vega i 
Campoamor 

05/09/2007 1.997.411,60 Euros 

Bé immoble Superfície Ubicació Data i 
forma 

d’adquisició 

Valor 

Illa de Cases de 
Can Mogent. Ref. 
Cadastrals 39457-
01, -02, -03, -04 

408,73 m2 Entre els 
carrers 
Anselm 
Clavé, 

Sadurní 
Pujades i 
Pirineu. 

10 de 
febrer de 

2003. 
Expropiació 

271.179,29 Euros 
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Modificacions de béns immobles 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’article 102.1 del Reglament de Patrimoni dels ens locals disposa que l”’inventari 
general s’ha d’actualitzar continuadament, sens perjudici de la seva rectificació i 
comprovació”. En el seu apartat segon, disposa tanmateix aquest article que “tot acte 
administratiu que generi l’adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus d’alteració 
de béns o del plantejament urbanístic que pugui repercutir-hi s’ha d’anotar 
immediatament a l’inventari i correlativament al llibre comptable d’inventaris i 
balanços”. 
 
També amb l’article 105.1 del Reglament de Patrimoni disposa que correspon al Ple 
l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari general. 
 
És per tot això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar d’alta a l’inventari municipal els següents béns immobles i mobles, 
amb efectes de 31 de desembre de 2007: 
 
 

Adquisició de béns immobles per cessió 
 

Transmissió  Be inmoble  Superficie  Transmitent  Data  Valor (en 
Euros) 
 

Cessió Vials  U.A.-13 a  5747,32 m2 Propietaris 
sector  

3-05-2007 689.678,40  

Cessió zones verdes  U.A.-13 a 4.848,83 m2 Propietaris 
sector  

3-05-2007 484.883,00 

Cessió serveis tècnics U.A.-13 a 80,81 m2 Propietaris 
sector  

3-05-2007   78.318,07  

Cessió obligatòria 
legislació urbanística  

U.A.-13 a 
Parcel.la R52-
TI 

537,29 m2 Propietaris 
sector  

3-05-2007 864.708,00 

 
Adquisició de béns mobles a títol onerós 

Bé immoble Superfície 
anterior 

Superfície 
nova 

Motiu de la 
reducció de 
superfície i 
data de la 
operació 

Valor Superfície 
nova 

Parcel.la FR1 del 
sector SPR-4 “les 
Hortes” 

8.205,69 m2 1.706,76 m2 Segregació i 
cessió de 
6.498,93 
m2 a la 

Generalitat 
de 

Catalunya, 
en data  

14/06/2007 

255.500,95 Euros 



 

 
Unitats Descripció Model Valor

1 Vehicle tipus furgó Opel Vivaro Combi 5 Llarga 2.0 cdti 90 cv 20.363,97 Euros

2 Motocicletes  Scooter Yamaha xmax-250 250 c.c. 
13.986,52 Euros 

(les 2 unitats)

2 Grades centre cultural 

Telescòpica motoritzada, amb frontal de 5.25 
m, 10 plataformes de 900 mm. i altell de 900 
mm 68.248,60 Euros

325 Butaques centre cultural Model One-500 73.515 Euros
1 Taula de so digital Model DM1000V2 marca Yamaha 6.749,76 Euros
1 Ordinador portàtil Model Booch PRO15 amb Finale Cut 5.233,64 Euros
6 Altaveus Model VRX932LA 16.588,99 Euros
2 Etapa de potència  Model IT4000. Marca Crown 7.871,98 Euros
4 Altaveus autoamplificats Model PRX512M. Marca JBL 5.202,95 Euros

1 Taula de llums 
Model RAVE GRIS/2 DMX Video/ 223-002-2p-
v-dv. Marca Compulite 5.740,10 Euros

12 
Projector source four Junior 
zoom 575W.  Model HPL575 6.577,20 Euros

24 Projector  panorama asimètrics 1000W 3.483,48 Euros
1 Videoprojector Model XD5980U. Marca Mitsubishi 3.821,18 Euros

1 Escenari de 106.77 m2 
Tarima de fusta de 22 mm sobre contraxapat 
de 23 mm de gruix 38.942,86 Euros

1 

Estructura de suportació de 
material escènic i 
maquinària i equipament de 
l’escenari A mida 52.872,96 Euros

   
2 Llicències programari Freehand 11 Per Windows       1.041,68 €  
1 Monitor TFT de 17" Monitor Hyundai N71S 17" 8ms multi LCD          191,01 €  

1 
Impressora per el casal d'avis 
de la Roca Lexmark Z645           41,60 €  

5 
Llicències office per a 
Terminal Server Office Professional Plus 2007 OLP NL GOVT       2.375,43 €  

1 Projector Sala de Plens 
vídeo projector ACER P1165 DLP 2400 Ansi 
lúmens DLP       1.763,20 €  

1 
Ensobradora (pel sistema 
renting, any 2007) Neopost SI-30 “Discovery”   

2 servidors HP DL380 G5     37.803,00 €  
 
 

Incorporació de béns immobles per construcció 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bé immoble Superfície Ubicació Data 
adquisició 

(o recepció) 

Valor 

Parc Infantil UA-5 800 m2 Zona verda 
UA-5. 

Cantonada 
Carrers 

Roquerols i 
Mogent 

Abril 2007 56.618,67 Euros 

Plaça Mogent 473,15 m2 Cantonada 
dels Carrers 

Anselm Clavé 
i de Dalt 

12/11/2007 334.274,51 Euros 

Centre Cultural 1.983,69 m2 Cantonada 
Carrers Lope 

de Vega i 
Campoamor 

05/09/2007 1.997.411,60 Euros 
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Baixa de béns immobles 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Baixa de béns mobles 

 
Unitats Descripció Model Valor

1 

Ensobradora (renting any 
2007) 
 

OfficeRigth DI-200 
           935,64 €

 
 

Modificacions de béns immobles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SEGON.- Actualitzar l’Inventari municipal, pel que refereix a les operacions de crèdit 
vigents, a 31 de desembre de 2007. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.” 
 
Es produeixen les següents intervencions 
Alcalde.- El punt B.2. és la rectificació/actualització de l’inventari de béns té la paraula el regidor 
d’Hisenda el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies senyor alcalde. Portem a aprovació la rectificació/actualització de l’inventari 
de béns municipals. Proposem acordar primer donar d’alta en l’inventari municipal una relació 
de béns. Faré un petit resum. Igual més endavant concretem una mica més. Un primer apartat 
d’adquisició de béns immobles per cessió. Tenim cessions de la UA-13a. 
Un segon apartat d’adquisició de béns mobles a títol onerós, aquí tenim des d’un vehicle tipus 
furgó motocicletes, grades del Centre Cultural, taula de so digital, etc. 

Bé immoble Superfície Ubicació Data i 
forma 

d’adquisició 

Valor 

Illa de Cases de 
Can Mogent. Ref. 
Cadastrals 39457-
01, -02, -03, -04 

408,73 m2 Entre els 
carrers 
Anselm 
Clavé, 

Sadurní 
Pujades i 
Pirineu. 

10 de 
febrer de 

2003. 
Expropiació 

271.179,29 Euros 

Bé immoble Superfície 
anterior 

Superfície 
nova 

Motiu de la 
reducció de 
superfície i 
data de la 
operació 

Valor Superfície 
nova 

Parcel.la FR1 del 
sector SPR-4 “les 
Hortes” 

8.205,69 m2 1.706,76 m2 Segregació i 
cessió de 
6.498,93 
m2 a la 

Generalitat 
de 

Catalunya, 
en data  

14/06/2007 

255.500,95 Euros 



 

Passem a un tercer bloc d’incorporació de béns immobles per construcció, aquí tenim el parc 
infantil de la UA-5, la plaça del Mogent, el Centre Cultural, i tenim una baixa de béns 
immobles, concretament, l’illa  de cases de Can Mogent. 
Una modificació de béns immobles que seria una parcel.la del sector del Pla de les Hortes. 
Per tant, proposem acordar això aquesta relació i segon actualitzar l’Inventari municipal pel que 
es refereix a les operacions de crèdit vigents a 31 de desembre de 2007. Gràcies. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Álvarez. Algun comentari, Sr. Gil...? Algun comentari, Sr. Estapé...? Passem 
a votació 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
B.3. Ratificació de l’acord de posposició de la data d’inici de les operacions 
delimitadores del camí de domini públic perllongació carrer Tenor Viñas. 
 
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General en data 16 de gener de 2008: 
 
“L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant Resolució número 1386, 
de data 29 de novembre de 2007, va adoptar els següents acords: 
 
“Pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió ordinària de data 20 de 
setembre de 2007, s’acordà l’inici de l’expedient de delimitació de béns que afecta al 
camí de domini públic perllongació del carrer Tenor Viñas en l’àmbit de la Unitat 
d’Actuació 9 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi que confronta pel seu 
costat sud amb les finques cadastrals 3339206DG4033N001ZR i 
3339207DG4033N00001UR titularitat de l’entitat mercantil Construccions Clascà, S.L. 
 
De conformitat amb l’article 139.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, s’ha sotmès aquest acord a 
informació pública fins als vint dies anteriors al començament de les operacions de 
delimitació. Transcorregut aquest termini, no s’admetrà documentació ni cap 
al·legació. 
 
Segons l’acord plenari, en el seu punt quart, es fixa com a data de començament de les 
operacions de delimitació el dia hàbil següent a la finalització del transcurs de seixanta 
dies hàbils a comptar des de l’aparició del present anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. Si aquest dia fos dissabte, s’ajornarà al dia hàbil posterior. 
L’hora d’inici serà a les 9 hores, a la seu de l’Ajuntament. 
 
La publicació de l’acord plenari al BOP és produí el dia 17 d’octubre de 2007, núm. 
249, i per tant, segons el que s’estableix a l’apartat anterior, el dia d’inici de les 
operacions delimitadores seria el dia 2 de gener de 2008. 
 
Atès que el dia 2 de gener de 2008 serà impossible la presència de part dels pràctics 
que han d’intervenir en les operacions per motius laborals. 
 
És per tot això que, en ús de les facultats que em són conferides, 
 
RESOLC: 
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PRIMER.- Posposar la data d’inici de les operacions delimitadores al dia 9 de gener de 
2008 i convocar a les parts interessades a les nou hores del matí d’aquest dia a la seu 
de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Sotmetre el present acord a ratificació per part del Ple en la propera sessió 
que se celebri. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució als propietaris de les finques colindants, i titulars 
d’altres Drets reals.” 
 
Tanmateix, l’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant Resolució 
número 1495, de data 27 de desembre de 2007, va adoptar els següents acords: 
 
“Pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió ordinària de data 20 de 
setembre de 2007, s’acordà l’inici de l’expedient de delimitació de béns que afecta al 
camí de domini públic perllongació del carrer Tenor Viñas en l’àmbit de la Unitat 
d’Actuació 9 del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi que confronta pel seu 
costat sud amb les finques cadastrals 3339206DG4033N001ZR i 
3339207DG4033N00001UR titularitat de l’entitat mercantil Construccions Clascà, S.L. 
 
De conformitat amb l’article 139.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, s’ha sotmès aquest acord a 
informació pública fins als vint dies anteriors al començament de les operacions de 
delimitació. Transcorregut aquest termini, no s’admetrà documentació ni cap 
al·legació. 
 
Segons l’acord plenari, en el seu punt quart, es fixa com a data de començament de les 
operacions de delimitació el dia hàbil següent a la finalització del transcurs de seixanta 
dies hàbils a comptar des de l’aparició del present anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. Si aquest dia fos dissabte, s’ajornarà al dia hàbil posterior. 
L’hora d’inici serà a les 9 hores, a la seu de l’Ajuntament. 
 
La publicació de l’acord plenari al BOP és produí el dia 17 d’octubre de 2007, núm. 
249, i per tant, segons el que s’estableix a l’apartat anterior, el dia d’inici de les 
operacions delimitadores seria el dia 2 de gener de 2008. 
 
Per resolució d’alcaldia de data 29 de novembre de 2007 es va acordar posposar la 
data d’inici de les operacions delimitadores al dia 9 de gener de 2008, per 
impossibilitat d’assistència de part dels pràctics. 
 
Atès que el dia 9 de gener de 2008 novament no és factible l’assistència de la  majoria 
de pràctics. 
 
És per tot això que, en ús de les facultats que em són conferides, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Posposar la data d’inici de les operacions delimitadores al dia 18 de gener de 
2008 i convocar a les parts interessades a les nou hores del matí d’aquest dia a la seu 
de l’Ajuntament. 



 

 
SEGON.- Sotmetre el present acord a ratificació per part del Ple en la propera sessió 
que se celebri. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució als propietaris de les finques colindants, i titulars 
d’altres Drets reals.” 
 
Vist allò que disposa l’acord segon de la Resolució d’Alcaldia número 1386, de data 29 
de novembre de 2007, i de la Resolució número 1495, de data 27 de desembre de 
2007. 
 
És per tot això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia número 1386, de data 
29 de novembre de 2007. 
 
SEGON.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia número 1495, de data 
27 de desembre de 2007.” 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
Alcalde.- El punt B.3. tracta de la ratificació de l’acord de posposició de la data d’inici de les 
operacions delimitadores del camí de domini públic perllogació del carrer Tenor Viñas. El sector 
de la UA-9, ho explico jo mateix, va ser objecte d’un acord Plenari en el qual s’iniciaven unes 
operacions de delimitació d’una finca que apareixia com a litigiosa. Aquesta finca “colinda” 
amb domini públic, amb un camí que és perllongació del carrer Tenor Viñas. Hi havia el dubte 
raonable de si podia ser o no propietat d’un particular. Es van iniciar aquests treballs, s’han fet 
d’una forma molt rigorosa, fent ús d’antigues fotos aèries, antics plànols cadastrals i els treballs 
han avançat molt bé, s’han pogut fins i tot assenyalar sobre el territori. S’han pogut fer trobades 
entre les diferents parts, les diferents finques que són “colindants”. S’ha deixat tot molt ben 
aclarit i a punt de tancar aquest expedient, però no ha donat temps a fer-ho amb el termini que 
era el 9 de gener. Per tant, cal perllongar-ho i és un tema que probablement es tancarà la 
setmana vinent i la següent. Algun comentari, Sr. Albert Gil...? Algun comentari, Sr. Estapé...? 
 
Sr. Estapé.- Un comentari molt breu. En el seu moment vam comentar, doncs que el problema 
de fons és una disputa de dos promotors immobiliaris, molt coneguts d’aquí a la Roca. Totes 
aquestes tasques suposen una despesa molt important per l’Ajuntament i la vam demanar. Si no 
recordo malament. Vostè es va comprometre a què s’intentaria traslladar el cost de totes 
aquestes despeses a aquests promotors, perquè al final tots els ciutadans de la Roca no han de 
pagar els problemes, les disputes, les baralles personals que tenen aquests dos promotors.  
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. Això que està probablement en el fons de qüestió, com molt bé ha 
dit vostè, ens implica en el sentit de què el límit entre les finques passa per un camí que és de 
domini públic, per tant, propietat municipal. Aquí he hagut d’intervenir, es tracta d’una unitat 
d’actuació situada en el rovell de l’ou del poble. La obertura de la qual pot donar solució a la 
trama viària i a problemes de trànsit que es produeixen entre la Rambla, el carrer Indústria, la 
Placeta i la plaça de l’Era. Per tant, entenem que és una unitat d’actuació que té una certa 
importància, com ja li vaig dir l’altre vegada aquest cost serà imputat totalment a la unitat 
d’actuació. El cost de fer aquests treballs d’aclariment de límits que no és el cost excessiu, sinó 
el cost que pugui suposar el fet pugui haver l’expropiació d’aquesta petita finca que queda aquí 
i que el projecte de reparcel.lació pugui no solucionar. Qualsevol cost que generi aquestes 
operacions d’aclariment de límits s’ha d’imputar íntegrament a la UA-9. Algun comentari 
més...? Passem a votació. 
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S´aprova per set vots favorables del grup municipal de CiU i del grup municipal 
d’ERC, i sis abstencions del grup municipal Socialista. 
 

B.4. Ratificació de l’acord de sol·licitud de la subvenció PUOSC 2008-2012. 
 
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General en data 16 de gener de 2008: 
 
“L’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant Resolució número 1508, 
de data 27 de desembre de 2007, va adoptar els següents acords: 
 
“La Generalitat de Catalunya, per Decret 245/2007, de 6 de novembre de 2007, 
aprovà la convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
del quadrienni 2008-2012, adreçada als municipis i les altres entitats locals 
beneficiàries de la cooperació econòmica de l’Estat, la Generalitat i les diputacions 
catalanes, per tal que es presentin propostes de les inversions en obres i serveis de 
competència municipal que han de servir de base per a la formulació del PUOSC per a 
cadascun dels anys 2008, 2009, 2010, 2011i 2012. 
 
L’article 1-2 del Decret esmentat disposa que són objecte d'aquesta convocatòria les 
inversions en obres i serveis de competència municipal i, preferentment, les que l'article 
67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya considera de 
caràcter mínim. 
  
L’article 23 del Decret estableix que les subvencions corresponents al Programa general 
els aplicaran els ajuntaments beneficiaris a una o més actuacions sense superar els 
percentatges següents: 
 
De 5.001 a 10.000 habitants...........................Fins al 65% 
 
L’article 24-1 del Decret estableix que la subvenció màxima que, en conjunt, pot rebre 
cada ens beneficiari en el Programa general és de 650.000,00 euros en tot el 
quinquenni.  
 
Els projectes que es proposa incloure en el PUOSC són: peatonalització del carrer 
Major, reforma de la casa consistorial, de construcció del col.lector de Sant Carles, de 
construcció de la Plaça Ametllers, ampliació del Centre Cívic de Santa Agnès i 
adequació de carrers al pla d’accessibilitat. 
 
És per tot això, que, es proposa , l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la inclusió dels projectes de 
peatonalització del carrer Major, reforma de la casa consistorial, de construcció del 
col.lector de Sant Carles, de construcció de la Plaça Ametllers, ampliació del Centre 
Cívic de Santa Agnès i adequació de carrers al pla d’accessibilitat, que figuren a la fitxa 
annex en el PUOSC del quinquenni 2008-2012. 
 



 

PROJECTE  IMPORT FINANÇAMENT 
Peatonalització carrer Major 506.882,88 Euros  
 Venda patrimoni 280.850,45 Euros 
 Contribucions Especials 76.032,43 Euros 
 Subvenció sol·licitada 150.000,00 Euros 
 
 
PROJECTE IMPORT  FINANÇAMENT 
Reforma casa consistorial 732.532,00 Euros  
 Préstec 2008 anualitat 200.000,00 Euros 
 Ordinari 15.000,00 Euros 
 Préstec 2009 anualitat 317.523,00 Euros 
 Subvenció sol·licitada 200.000,00 Euros 
 
 
PROJECTE IMPORT  FINANÇAMENT 
Construcció col.lector Sant 
Carles 

409.980,92 Euros  

 Contribucions especials 368.980,00 Euros 
 Subvenció sol·licitada 41.000,00 Euros 
 
 
PROJECTE IMPORT  FINANÇAMENT 
Construcció Plaça Ametllers  332.689,77 Euros  
 Préstec 2009 anualitat 203.189,77 Euros 
 Subvenció sol·licitada 129.500,00 Euros 
 
 
PROJECTE IMPORT  FINANÇAMENT 
Ampliació Centre Cívic 
Santa Agnès 

444.074,68 Euros  

 Préstec 2008 anualitat 50.000,00 Euros 
 Préstec 2009 anualitat 264.574,68 Euros 
 Subvenció sol·licitada 129.500,00 Euros 
 
 
PROJECTE IMPORT  FINANÇAMENT 
Adequació de carrers al pla 
d’accessibilitat 

543.274,74 Euros  

 Préstec 2008 anualitat 200.000,00 Euros 
 Préstec 2009 anualitat 193.274,74 Euros 
 Subvenció sol·licitada 150.000,00 Euros 
 
 
SEGON.- Trametre la documentació administrativa necessària per a la inclusió dels 
projectes al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
TERCER.- Sotmetre el present acord a ratificació pel Ple municipal en la propera sessió 
que se celebri.” 
 
Vist allò que disposa l’acord tercer d’aquesta Resolució d’Alcaldia número 1508, de 
data 27 de desembre de 2007. 
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És per tot això que es proposa a la Comissió Informativa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per la Resolució d’Alcaldia número 1508, de data 
27 de desembre de 2007. 
 
SEGON.- Trametre el present acord al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
Alcalde.- El punt B.4. tracta la ratificació de l’acord de sol.licitud de la subvenció del PUOSC pel 
període 2008-2012. La Generalitat de Catalunya per Decret 245/2007, de 6 de novembre, va 
aprovar la convocatòria per la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel 
quadrienni 2008-2012, de fet és un quinquenni. Habitualment el PUOSC es convocava per 
quatre anys i coincidia amb any electoral. La convocatòria d’aquest any té la novetat que s’ha 
allargat un any més, perquè el 2011 no coincideixi amb període electoral i es pugui allargar un 
any mes, perquè els equips de govern sorgits de les conteses electorals puguin tenir el suficient 
temps per formular propostes per formular aquests ajuts. En aquest cas té una importància 
potser encara superior perquè estem demanant ajuts per un any més del que és habitual, des 
dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament estem treballant en 15 projectes. S’ha arribat a la conclusió 
que s’havia de demanar l’ajut per 6, que passaré a detallar. Tenim garantit un mínim de 
436.000 euros que aquests sabem que vénen segurs. Tenim un màxim de benefici de 650.000 
euros. Podem ser beneficiats amb un màxim de 650.000 euros. No obstant això, tenim 
l’experiència d’altres convocatòries en aquesta mateixa casa on després es poden incorporar 
romanents de diferents anualitats que queden sense executar en altres municipis i que, per tant, 
s’han pogut obtenir. Els projectes que hem proposat que s’ajustin estrictament a les formes 
d’atorgament que tenen aquestes subvencions són els següents: per una banda el convertir el 
carrer Major en un carrer de vianants; un carrer de prioritat invertida amb plataforma única; per 
això se sol.licita una subvenció de 150.000 euros. D’altra banda, s’ha sol.licitat un ajut de 
200.0000 euros per reformes en les cases consistorials. Tenim diverses obres a efectuar com és 
el condicionament d’aquesta Sala de Plens per allotjar disset regidors a partir de l’any 2011. Per 
tant, això comportarà estudiar com s’ha de fer això i com s’ha de planificar. També l’oficina de 
l’Organisme Tributari de la Diputació marxa en breu temps a un local de lloguer  a l’altre costa 
de la plaça, per tant, habilita un espai que podrem utilitzar. Hi ha diverses disfuncions per dins 
la casa, s’ha fet un aixecament de plànols per detectar-les que ens permetran reordenar i 
resituar. S’està treballant el projecte OAC, Oficina d’Atenció al Ciutadà, que d’acord amb la 
Diputació donarà peu a un servei més àgil cap al ciutadà i s’haurà d’habilitar en aquesta planta 
baixa. Per tant, es preveuen diverses obres i s’ha demanat aquest ajut de 200.000 euros. En la 
urbanització Sant Carles hi ha una sèrie de disfuncions en la xarxa de clavegueram que donen a 
unes fosses sèptiques que no són adequades per eliminar els residus, doncs haurien d’estar o bé 
depurades o bé connectades en col.lectors en alta. En aquest moment, el que es demana són 
41.000 euros de subvenció. A la Torreta un projecte que fa anys que corre per la casa, que ja 
s’havia demanat i ja havia tingut una subvenció és la plaça dels Ametllers. Es vol modificar 
aquest projecte en el sentit d’ampliar l’àmbit de la plaça amb els carrers adjacents, el passatge 
Espanya, que el mateix que li passa al carrer Major de la Roca, són carrers que no reuneixen 
condicions d’accessibilitat que no permeten el pas de persones amb disminucions, fins i tot amb 
persones amb problemes de mobilitat, sense que necessàriament tinguin cap disminució. 
Aquests carrers cal adaptar-los a plataforma única i volem que formi part de l’àmbit de la plaça 
dels Ametllers. En aquest cas la subvenció sol.licitada és de 129.500 euros. A Santa Agnès de 
Malanyanes es proposa una ampliació del Centre Cívic de Santa Agnès, seria una amplicació i 



 

una adequació. La sala polivalent té, en aquests moments, problemes d’inifugació. Té 
problemes de vies d’evacuació. En el moment que a la Torreta hi ha un Centre Cultural de nova 
planta, a la Roca s’ha estrenat recentment el Centre Cultural, el Centre Cívic de Santa Agnès és 
el antiquat, en aquest moment. Caldria posar-lo en la xarxa d’aquests centres de forma que 
estigués a l’alçada dels altres dos; la subvenció sol.licitada és de 129.500 euros. Finalment, hi ha 
un projecte genèric de tot el municipi que pretén l’adequació dels carrers al pla d’accessibilitat. 
El Pla d’accessibilitat el tenim, està sense aprovar, l’estem analitzant, l’ha fet la Diputació, però 
abans fa falta un altre Pla, que estem ara convenint amb la Diputació, que és el Pla de mobilitat, 
que és el que ha de permetre els diferents graus de mobilitat en el municipi, mobilitat a peu, 
mobilitat en bicicleta, implantació de carril bici, mobilitat amb transport públic i mobilitat 
rodada. Aquests quatre tipus de mobilitat han de ser plans directors que permetin després la 
compatibilitat amb aquest pla d’accessibilitat que tenim aquí. Llavors aquests plans director han 
de permetre durant aquests quatre o cinc anys propers d’anar desenvolupant paulatinament els 
diferents carrers que s’adaptin a persones amb mobilitat reduïda a accessibilitat, però també a 
la implantació d’aquests criteris de mobilitat que són criteris de dignitat urbana. La subvenció 
que sol.licitem és de 150.000 euros. Algun comentari, Sr. Albert Gil...? Algun comentari, Sr. 
Estapé...? 
 
Sí, diversos comentaris. Primer de tot, comentar que tots aquests projectes que es mencionen 
són d’interès pel municipi, no ho posem en dubte. Són projectes que s’han de fer en algun 
moment a la Roca, però entenem que les prioritats i les principals necessitats del municipi són 
unes altres. Per nosaltres les prioritats, primer de tot, passen per l’habitatge públic, que aquests 
és un tema a part, que no va a través de subvencions de PUOSC. Segon van pels serveis a la 
gent gran, especialment per adequar espais i serveis a la gent gran. Aquí ens agradaria que 
s’hagués demanat una partida per adequar el Casal d’Avis de la Roca per fer-ne un de nou més 
complet i amb tots els nous serveis que requereix la gent gran del municipi. També ens 
agradaria que hi hagués una partida que especifiqués amb més detall, doncs els serveis 
l’ampliació o renovació o adequació del Casal d’Avis de la Torreta. Vostè ha parlat del 
condicionament dels Centre Cívic de Santa Agnès des d’una perspectiva de millorar 
l’equipament existent, des del punt de vista més cultural i objectiu, que és important, però per 
nosaltres també és, tan o més important, adequar-lo per la gent gran. També considerem que 
és una prioritat pel municipi acabar la xarxa d’equipaments culturals i esportius, amb l’espai 
d’entitats que està previst, on hi ha un projecte, amb els mini pavellons de poliesportius. 
Finalment, doncs també creiem que es fonamental el tema del Pla de l’accessibilitat que en 
aquest cas la proposta que vostè ha fet doncs és el darrer projecte amb relació de prioritats. 
Considerem que potser hauria d’haver estat en un ordre de prioritat major.  
Per altra banda, per aconseguir les subvencions del PUOSC, doncs necessitem diverses 
qüestions, per una banda la població o grandària del municipi. Això ja ho tenim és un referent 
pel qual es reparteixen els diners, per això ja tenim una quantitat mínima adjudicada. La segona 
qüestió és el lideratge polític i la capacitat de convenciment dels responsables de la Generalitat, 
perquè facin un esforç addicional al municipi de la Roca. Això que s’ha aconseguit en el passat, 
esperem que això continuï amb el nou govern que té la Roca. El tercer tema tan important com 
els anteriors és que per molt que tinguem una quantitat assignada al municipi, també és 
important en quina data, en quin any se signaran, perquè com vostè ha dit són cinc anys; els 
diners s’han de repartir en aquests cinc anys i el criteri que utilitza la Generalitat normal 
raonable lògic que és, si hi ha projecte, es donen primer diners a aquells municipis que han 
presentat propostes amb projecte. Ens trobem malauradament en una situació que totes les 
propostes que hem presentat, en aquest moment, no consten ni de projecte ni d’un 
avantprojecte, cosa que fa que sigui més difícil que aconseguim que una part important dels 
diners s’assignin per l’exercici 2008. Aquí tenen feina a fer, porten sis mesos governant i la 
veritat és que hauríem esperat, doncs que en una convocatòria de subvencions tan important 
com és aquesta, dues de les importants, doncs no només algunes memòries descriptives breus, 
sinó amb uns documents ja més complets per assegurar que arriben el màxim de diners i al més 
aviat possible.  
Finalment, comentar que el nostre grup municipal va presentar una proposta en aquest 
Ajuntament a aquest equip de govern, perquè es fes una petició de subvenció en l’àmbit del 
PUOSC dintre de l’àmbit dels projectes supramunicipals. És una vessant que també és possible i 
com a vicepresident del Consell Comarcal sabent que hi havia altres propostes que s’estaven 
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adreçant a municipis veïns, doncs els hi vaig adreçar una instància en què incloïa projectes 
d’abast supramunicipal que podria ser d’interès que es demanessin des del Consell Comarcal, si 
l’equip de govern feia primer la petició de forma que poguessin ser susceptibles d’aconseguir 
una subvenció. Em referia concretament a projectes d’abast supramunicipals; em referia a 
projectes de reurbanització del sector de la Pineda i les Roquetes, que al final és una sola 
urbanització i el col.lector es podria plantejar com unes converses, que vam tenir en el seu 
moment, amb l’alcalde de Vilanova i amb una actuació conjunta. Això podria ser 
subvencionable en aquesta línia del PUOSC comarcal i també les actuacions relatives a la 
urbanització de Sant Carles que està repartida entre tres municipis i dues comarques, però en 
tot cas amb Llinars podíem haver fet algun esforç fent una petició conjuntament. Dir-li que, des 
del Consell Comarcal, totes les peticions de projectes supramunicipals que han arribat totes 
s’han demanat, absolutament totes. Totes les que complien els requeriments bàsics per ser 
demanades, em sembla que hi havien 8 o 9, una no complia, però em sembla que el criteri ha 
estat molt obert, per tant, tenim novament una oportunitat perduda per aconseguir uns diners 
addicionals pel nostre municipi.  
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. Com molt bé ha dit vostè és una qüestió de prioritats. De tot el que 
ha dit el més important és que donin suport a aquestes sol.licituds, perquè puguem arribar a 
aquest objectiu, és a dir, per aconseguir el màxim de diners. És important, que des d’aquest 
Plenari, estiguem d’acord en què aquests diners són molt importants pel municipi. Respecte a 
l’ordre en què s’han demanat veurà que s’han utilitzat criteris de diversa índole, per exemple, el 
que fem més emblemàtic del poble, el rovell de l’ou, el centre, el més antic, el carrer Major és 
un carrer absolutament intransitable, i això, a aquestes alçades, gairebé a cap població no ho 
trobem i menys amb aquesta ubicació tan cèntrica. És un carrer que podria anar-se degradant i 
que, en aquest moment, el desenvolupament del Pla de les Hortes permet una alternativa viària 
pel trànsit rodat, per tant, evitar que passin cotxes per aquest carrer de tan poca amplada i tan 
poca secció de tan poca capacitat. Entenem que aquesta és una prioritat per que forma part del 
que vostè diu que hem deixat en darrer lloc que és el pla d’accessibilitat, el pla de mobilitat. 
Està en darrer lloc perquè és un Pla director. És un pla de gran abast i de gran durada. És una 
proposta que s’ha de formular a mig termini i no a curt termini i que s’ha d’anar desenvolupant 
paulatinament. A més, admet moltes velocitats, perquè admet la implementació d’un carril bici, 
en els cassos que sigui possible, o la “peatonització” d’alguna zona que s’aconsegueixi adequar 
al trànsit o l’accessibilitat d’anar en autobús, etc. És a dir, necessitem primer el Pla director que 
ara no tenim i després podrem implementar el Pla d’accessibilitat, per això està en darrer terme, 
per una qüestió d’estratègia. En canvi, carrers com el carrer Major, que no admeten ara un pas 
adequat està posat en primer lloc, també ho està la plaça dels Ametllers, conjuntament, amb el 
passatge Espanya, que és un passatge absolutament intransitable a dia d’avui i que s’ha 
d’adequar i s’ha de connectar amb el carrer València i la plaça dels Ametllers amb el carrer de la 
Font del Cargol, de manera que la zona del nucli antic de la Torreta tingui una zona de caràcter 
i de dignitat. Hi ha projectes que són d’urgència, d’urgència sanitària, com és el cas del 
col.lector de Sant Carles, i aquest està posat. En canvi, ens diu que podíem haver posat el de la 
Pineda, les Roquetes com a PUOSC supramunicipal. No hem posat el col.lector de la Pineda, 
que podrà comprovar que apareix en pressupost, perquè aconseguim altres subvencions de la 
Conca del Consorci del Besòs. Per tant, ja tenim una via de subvenció per aquest cas. De l’altre 
PUOSC supramunicipal que vostè diu que ens van suggerir que, efectivament, demanaven que 
incloguéssim. De l’altre PUOSC que diu que ens va suggerir que efectivament demanéssim és la 
urbanització de Sant Carles. Sant Carles tot just farà tres setmanes que hem rebut la subvenció 
per redactar el projecte. El projecte s’ha de fer molt acuradament, perquè les primeres 
estimacions dels tècnics poden parlar d’una reurbanització integral que se’n vagi a un valor de 7 
milions d’euros. Això realment és un tema que s’ha de “conveniar “ primer amb els veïns. 
Llavors s’ha de saber com s’intervé a Sant Carles, si s’arriba a una reurbanització integral i els 
veïns estan disposats a assumir la gran càrrega que els hi vindrà a sobre o si es faran actuacions 
parcials i es treballa d’una altra manera. Llavors davant d’aquesta indefinició no podem 
demanar un PUOSC, perquè com molt bé ha dit vostè també hem de tenir els projectes. El que 
està demanat en primer lloc el carrer Major, que vostè diu que no hi ha projecte, hi ha algun 



 

arquitecte contractat i està treballant i en breu temps tindrem l’adequació d’aquest carrer que 
enllaçarà amb el front de l’església, enllaçarà amb la plaça de Can Mogent, recentment oberta a 
l’ús públic. Permetrà l’alternativa viària a peu. Respecte a les altres vies de vianants que té el Pla 
de les Hortes. Per tant, aquest projecte s’està redactant a temps pels terminis que se’ns han 
donat. La forma de presentar el PUOSC aquest any ha estat diferent a la dels altres anys que 
vostè pugui conèixer, i ens han demanat que s’omplissin unes fitxes estrictament amb un 
format concret. Per tant, tots els municipis de Catalunya han demanat el PUOSC de la mateixa 
forma que hem fet nosaltres sense haver d’aportar cap documentació extraordinària que ens 
hagi demanat ningú. A partir d’aquí, tenim projectes, el projecte de la plaça dels Ametllers 
existeix és antic i s’ha de revisar, el del carrer Major el tindrem. Respecte a la casa consistorial, 
en aquest moment, tenim un aixecament de plànols molt estricte que mai havia existit en 
aquesta casa, i que permet des dels propis Serveis Tècnics municipals petites actuacions que ens 
permetin reordenar la casa consistorial pels usos que ens permetin reordenar la casa consistorial 
pels usos que es tinguin d’adequar. Probablement l’actuació serà més una actuació de mobiliari, 
de resituació per donar naixement a la OAC d’una forma operativa que tingui espai per modelar 
aquesta Sala de Plens i per resituar algunes àrees que orgànicament necessiten una 
reestructuració. Són projectes que s’han encarat i que necessiten una reestructuració. També 
tenim el cas de la construcció del col.lector de Sant Carles. El col.lector de Sant Carles és conca 
del Maresme, no és conca del Besòs, per tant, no podem accedir a les subvencions del Consorci 
i hem d’actuar d’una altra manera i per això hem demanat un PUOSC perquè és una actuació 
d’urgència sanitària. Finalment, el Centre Cívic de Santa Agnès, vostè m’ha fet el comentari de 
què si no adequàvem el Casal d’Avis. Jo no ho he dit això. Jo he dit que actuaríem en el Centre 
Cívic de Santa Agnès, en tot el Centre Cívic, en tota la globalitat, per adequar-lo al nivell que 
han assolit els altres dos, el de la Torreta i el de la Roca. Per tant, agafarem tot el conjunt del 
Centre Cívic en estudi, aquí sí que no hi ha projecte ni s’ha iniciat encara, però tenim d’una 
banda la necessitat de complir normativa d’evacuació d’edificis de pública concurrència, de 
tractament a foc, d’ignifugació. D’alguna manera, el que es pretenia és unificar els dos volums 
en un vestíbul que permeti l’accés a la zona cívica i que la zona d’avis i la zona d’entitats i 
associacions i que la sala polivalent sigui la gran sala pugui ser la referència de totes aquestes 
entitats que utilitzen actualment el Centre Cívic, com hem fet fins ara, que ha generat un ús 
molt adequat a la vida social. Per tant, no ens cenyim a si toquem la part d’avis o si toquem la 
part cultural. El toquem d’una forma intregral, tot ell. També fer referència a tres mancances 
una ja ho ha dit vostè mateix que hi havia una prioritat que és fer habitatge públic, però que 
això no era objecte del PUOSC. Efectivament, això no és objecte del PUOSC, té altres vies té 
altres de finançaments, està encarat, està enfocat i s’està treballant en un pla d’habitatge que 
en el seu dia explicarem, ja hem donat una pinzellada. Respecte als serveis a la gent gran també 
hi ha altres vies d’atenció des del Departament de Benestar i Família, fins i tot des de la iniciativa 
privada. Hi ha moltes formes d’actuació que fan que la prioritat hi sigui i no haguem d’exhaurir 
la sol.licitud d’un PUOSC que és més adient per un altre tipus de projecte; el mateix ens passa 
amb la xarxa d’equipaments esportius, vostès si analitza la concessió de PUOSC dels darrers 
anys, en un percentatge molt gran, van a parar a equipaments esportius, per no dir gairebé 
inexistents. No és el model d’equipament que se subvenciona amb el Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya. Per tant, no hem demanat equipaments esportius, ja explorarem altres vies per 
finançament. Em sembla que ja he contestat a totes les seves apreciacions. Hi ha algun altre 
comentari...? 
 
Sr. Estapé.- Breument, per fer un comentari, en el tema referent al carrer Major no posem en 
discussió la necessitat de “peatonalitzar” aquest carrer ni molt menys. Vostès ho portaven en el 
seu programa, també ho portàvem nosaltres. Durant l’anterior mandat ja es va aconseguir el 
finançament per “peatonalitzar” una part del carrer Major, des de la carretera fins al carrer dels 
Enamorats, deu ser un 20 o 25% de tot el tram. Per tant, hi ha una part que ja està finançada i 
queda la resta, però en primer cas ja vam fer una petita dotació. El que venia a dir és que a 
nivell de prioritats nosaltres no estem d’acord amb el que s’havia definit. En tot cas, no votarem 
en contra perquè és important que l’Ajuntament aconsegueixi el màxim de subvencions, però 
tampoc podem donar un suport a un conjunt de projectes que considerem que no són els més 
prioritaris. Considerem molt important el tema de l’accessibilitat, a més és un tema en el que 
tenim, vostè diu que és un Pla director, però és un pla molt detallat, són quatre o cinc caixes de 
documentació molt extensa sobre totes les actuacions que ha de portar a terme aquest 
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municipi durant els proper 10 anys, o d’uns forma molt detallada i molt concreta. Aquesta 
documentació és aquí a l’Ajuntament des de l’abril aproximadament i la veritat és que a 
nosaltres ens sap greu que a dia d’avui a més de gener del 2008, doncs encara aquest pla 
encara no s’hagi presentat aquí al Ple, perquè el puguem aprovar i perquè ràpidament amb la 
petició que ara s’està fent de PUOSC, doncs també puguem dir a la Generalitat i senyors aquí 
tenen un projecte aprovat, un projecte fet, amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona i 
un projecte estratègic pel municipi. Les nostres prioritats estan en temes de gent gran i en 
temes d’equipaments, en temes educatius, però també en temes culturals i esportius. També 
voldria dir que respecte al col.lector de Sant Carles, que també és un tema importantíssim, 
precismament hi ha un projecte de reurbanització integral, si no recordo malament li han 
adjudicat o estan en procés d’adjudicació d’aquest projecte, gràcies a la subvenció de la 
Diputació de Barcelona que el va gestionar en l’anterior mandat, i que en el mes de novembre 
van signar el conveni tot i que la concessió era anterior. Per aquest motiu precisament el 
projecte de reurbanització, doncs ens pot definir quines són les línies per resoldre totes les 
mancances d’aquest àmbit, de la urbanització de Sant Carles, creiem que es precipitat donar 
solucions parcials a un tema tan delicat com és el tema del clavegueram. En tot cas, la nostra 
aposta per Sant Carles va molt clarament per la reurbanització integral que és costosa però que 
acabarà sent la solució de futur. Les experiències de les solucions a mitges, que aquí en el 
municipi n’hi ha hagut alguna; precisament, en una època en la que també governava el seu 
partit han estat desastroses; han estat molt dolentes i poso com exemple el tema de Can Colet 
que un dia algú es va tornar a replantejar una feina de reurbanització, si no integral total, 
integral en bona part. Com a últim comentari dos apunts; les subvencions són 
complementàries, mentre les subvencions no superin el 100% del projecte, vostè en pot 
demanar a diferents organismes. Per tant, el fet de què hagi aconseguit una subvenció a través 
del Consorci del Besòs, que no en tenim constància formal, però si ho diu vostè és que això està 
ben encaminat. No vol dir que no les pugui demanar a altres organismes sempre i quan no 
superi el 100%. Segon, el Departament de Benestar i Família ja no existeix, és una petita 
correcció, ara es diu Departament d’Acció Social.  
 
Gràcies Sr. Estapé. Bé, per acabar, fer-li un parell de comentaris. És cert que el carrer Major té 
una part finançada per INCASÒL amb els convenis amb que es van fer les places a canvi de les 
parcel.les d’aprofitament mig del Golf de Vilalba i del Solell de Santa Agnès. Ja hi comptem amb 
aquest finançament el que passa és que tractar a la urbanització d’un carrer com el carrer 
Major, no pot ser de forma parcial, i sense una visió global, per tant, en el desenvolupament de 
la plaça de Cal Mogent es va aturar la urbanització d’aquesta boca del carrer Major que arriba 
fins al passatge del Enamorats que es plantejava amb una secció segregada amb dos rigoles 
quan la resta del carrer Major no té una altra alternativa que plantejar una secció amb be baixa 
amb la recollida d’aigües al Centre. Per tant, hi havia una contradicció amb com havia de 
continuar el carrer Major. Es va aturar aquesta part d’urbanització. Es farà un projecte global i 
integral que estructurarà bé l’entrega del carrer contra la plaça i l’entrega del carrer contra 
l’altre plaça dóna front a l’Església i un cop el tinguem el voldrem desenvolupar ràpidament, 
comptant amb què ens arribi aquesta subvenció del PUOSC. Amb el Pla d’accessibilitat que 
evidentament a mi també m’hagués agradat portar-lo a aprovació ràpidament al Ple, però 
també hi ha una disfunció del mateix tipus estratègic i és que s’ha de fer amb consonància amb 
el Pla de mobilitat. Llavors intentar tapar forats sense tenir la visió global de com és la mobilitat 
del municipi no té massa sentit. Aquest Pla d’Accessibilitat, probablement, s’adaptarà prou bé al 
Pla de mobilitat que també ens ha de fer la Diputació o que també farem en col.laboració amb 
Diputació i “conveniarem“ que es puguin casar l’un amb l’altre de forma que en el moment 
que es pugui aprovar el Pla de mobilitat; el Pla d’Accessibilitat serà una conseqüència. El fet que 
la Diputació estigui implicada fa que l’altra via d’ajuts importants pels municipis que és Xarxa 
Barcelona que ja està convocada, sigui la via on puguem finançar tota aquesta implantació de 
Pla de Mobilitat i Pla d’Accessibilitat que és com ho tenim pensat i és com ho sol.licitarem. Per 
tant, això vindrà per una altra via. Tenim una discrepància amb el tema de Sant Carles però 
pensi que solucionar el abocament directe d’una depuradora, d’una fosa sèptica, sense una 
depuradora a llera és una situació que no podem sostenir ni un sol dia més. És una situació que 



 

ens hem trobat i que hem de solucionar ràpidament, perquè és un problema sanitari. Per tant, 
això ho farem té un cost molt baix i això ho farem independentment de la urbanització Sant 
Carles. A la urbanització Sant Carles, s’ha d’actuar, tots en som conscients. A Can Colet també 
s’ha d’actuar s’han de buscar solucions, però el col.lector és urgent i prioritari. Passem a votació 
 
S´aprova per set vots favorables del grup municipal de CiU i del grup municipal 
d’ERC, i sis abstencions del grup municipal Socialista. 
 
 
B.5. Acord  de suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques per a 
l’estudi d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en els 
àmbits del sòl no urbanitzable i al Polígon industrial de Can Font de la Parera. 
 
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General en data 16 de gener de 2008: 
 

“Vist que els serveis tècnics de l’Ajuntament estant formulant una modificació Puntual 
del Pla General d’Ordenació Urbana referent a diversos aspectes de la normativa que: 
(i) per la seva redacció, la pràctica diària els ha conformat com a creadors de conflictes; 
(ii) de correcció de contradiccions  entre normes del propi pla; (iii) per intentar corregir 
els efectes negatius que determinats usos generen sobre l’entorn i; (iv) la correcció de 
diversos errors materials detectats tant en plànols com en normativa. 
 
Atès que per part dels serveis tècnics municipals s’ha elaborat una Memòria en la que 
es recomana, per tal d’assolir els objectius que es cerquen amb la modificació puntual 
del Pla general, i per evitar la consolidació de determinades situacions en sòl no 
urbanitzable i determinats usos en determinats polígons industrials, l’acord de 
suspensió de llicències de l’atorgament de determinat tipus de llicències. 
 
Vist que els articles 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la 
Llei d’urbanisme i 102 del Decret 205/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, estableixen que l’òrgan competent per a l’aprovació inicial de les figures 
de planejament urbanístic pot adoptar, amb la finalitat d’estudiar-ne la modificació o 
reforma d’un instrument de planejament, l’acord de suspensió de l’atorgament de 
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions connexes establertes per la legislació sectorial. 
 
Vist que la memòria redactada pels serveis tècnics municipals que serveix de suport al 
present acord s’ajusta a les determinacions de la Secció segona del capítol II del Títol 
Tercer del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei d’urbanisme i a 
la Secció primera del Capítol III del Títol Quart del Decret 205/2006, de 18 de juliol, 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès que de conformitat amb allò establert a l’article 22.2 apartat c) de la Ley 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del régimen local, en la redacció donada per la 
disposció addicional Novena.1 de la Llei 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, estableix 
que correspon al Ple de l’Ajuntament  l’aprovació inicial del planejament general. 
 
Atès que l’article 47.2 ll)  de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
régimen local, estableix que els acords que correspongui adoptar a la corporació en la 
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tramitació dels instruments de planejament general requereixen el vot favorable de la 
majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 71.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, Text refós de la Llei d’urbanisme,  102 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme i 22.2 apartat c) de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del régimen local, en la redacció donada per la disposició 
addicional Novena.1 de la Llei 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, es proposa l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- Suspendre pel termini d’un any amb la finalitat d’estudiar-ne la modificació 
del Ple general d’ordenació urbana l’atorgament de les següents modalitats de 
llicències i en els àmbits que s’especifiquen: 
 
- En e l’àmbit de la Unitat d‘Actuació de Can Font de la Parera les llicències d’obres i 
d’activitats referents a la implantació de les activitats incloses en els següents grups dels 
annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental,  recollits en el seu Reglament de desplegament:  
 

2.- Mineria. 
4.- Indústries minerals i de la construcció. 
I que, a més a més : 
 

• Utilitzin productes pulverulents o susceptibles de contenir una fracció 
pulverulenta (pols, sorra, grava o pedra) com a matèria primera per a la 
fabricació, o 

• Manipulin o emmagatzemin productes pulverulents no envasats, o  
• Fabriquin productes que siguin pulverulents. 

 
Així com també les llicències d’obres i els permisos, llicències i autoritzacions 
ambientals per a l’ampliació o modificació de les activitats existents en els esmentats 
àmbits, llevat d’aquelles que tinguin com a única finalitat l’adopció de millors 
tècniques disponibles o altres mesures correctores destinades a la reducció o 
minimització d’emissions, o a la millora de les condicions de seguretat i/o salut.   
 
- En l’àmbit del sòl no urbanitzable, llevat del sòl no urbanitzable inclòs en l’àmbit del 
Pla Especial de l’Espai Natural de la Conreria – Sant Mateu – Cèllecs, les llicències 
d’obres relatives al tancament de propietats. 
 
- En l’àmbit del sòl no urbanitzable, les llicències d’obres de construccions i 
instal·lacions pròpies de l’activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos naturals 
i en general rústica, en finques de superfície igual o inferior a 3 ha, llevat d’aquelles que 
requereixen permís municipal ambiental, llicència ambiental o autorització ambiental i  
estiguin incloses en el grup 11 dels annexos de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració ambiental,  recollits en el seu Reglament de 
desplegament. 
 
SEGON.-  De conformitat amb allò establert a l’article 71.3 del decret legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol, Text refós de la Llei d’urbanisme i 23.1 b) del  Decret 305/2006, de 18 
de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme publicar el present acord en el Butlletí 



 

Oficial de la provincia de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
en el diari “El Punt” i al taulell d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.laroca.cat). 
 
TERCER.-  Notificar el present acord a aquelles persones naturals o jurídiques que 
puguin resultar afectades per a l’adopció del mateix 
 
QUART.- Facultar tant àmpliament com a dret correspongui al sr. Alcalde – President, 
pel compliment del present acord.” 
 

Es produeixen les següents intervencions: 
 
Alcalde.- El punt B.5. fa referència a un acord per suspendre l’atorgament de llicències 
urbanístiques en l’àmbit del polígon industrial Can Font de la Parera i en l’àmbit del sòl no 
urbanitzable. És una suspensió parcial. No és una suspensió integral. I ho explico és una 
suspensió parcial en l’àmbit de Can Font de la Parera en el sentit de què fa esment de només 
per un tipus d’activitats i per un tipus d’usos, que són els que tenen la següent definició, segons 
la Llei 3/98, de 27 de febrer, d’Intervenció integral de l’Administració Ambiental, recollits en el 
seu Reglament, l’apartat 2 mineria, l’apartat 4 industries  minerals, general i de la construcció, i 
que, a més a més, utilitzin productes polvurolents o susceptibles de contenir una fracció 
polvurolenta; pols sorra grava o pedra, com a matèria primera per a la fabricació o que 
manipulin o magatzemin productes polvurolents no envasats o que fabriquin productes que 
siguin polvurolents. Aquesta suspensió es farà extensiva també, però l’òrgan adequat per 
adoptar la resolució és la Junta de Govern que farà extensiva al polígon de Vallderiolf. Són dos 
polígons, els dos únics polígons del municipi que admeten fins a la categoria 4 industrial, que és 
la categoria més alta. No volem retirar aquesta categoria perquè moltes indústries necessiten 
adequar-se a aquesta categoria. En canvi, sí que podem filtrar els usos i determinar quins són els 
usos que volem en aquests polígons perquè siguin polígons nets i siguin polígons propers als 
nuclis urbans i siguin polígons on s’instal.lin indústries de qualitat i centres de treball de 
qualitat. Aquest és l’objecte d’aquesta suspensió parcial de llicències per un any en l’àmbit de 
Can Font de la Parera. L’altre àmbit on es suspenen llicències de forma genèrica, però també 
parcial és el sòl no urbanitzable i fa referència a dos aspectes importants: és el tema de tanques 
en sòl no urbanitzable; la obligació que pot tenir, legal, un propietari de poder tancar la seva 
parcel.la deriva en la sol.licitud d’una llicència d’obres a l’Ajuntament. La tanca d’una parcel.la, 
que abans es deia rústica, no és el mateix que una parcel.la urbana. En una parcel.la rústica 
s’han de respectar passos de fauna i passos d’aigua, molt important, i això en aquest moment, 
el municipi, l’Ajuntament, no té normativa suficient per regular aquestes tanques. Les 
sol.licituds que reiteradament ens van arribant entren en aquesta llacuna normativa. Per tant, 
poden arribar a fer qualsevol tipus de tanca en àmbits d’especial sensibilitat paisatgística. Per 
tant, volem impedir que això succeeixi redactant una normativa i modificant el Pla General que 
ja s’està modificant, perquè es pugui regular ben bé com han de ser aquestes tanques. El 
mateix passa amb petits coberts. Sempre hi ha petits propietaris que demanen tancar uns 
gossos, tancar un cavall, tenir algun cobert de maquinària agrícola o de petit utillatge agrícola i 
això pot ser un escampall que en no estar regulat pot donar peu a nombroses tipologies, 
materials, formes i colors; això que tampoc té ben regulat el nostre Pla General amb aquesta 
suspensió. Ho protegim amb situació amb la que s’està treballant hi trobarem solució. 
Bàsicament, aquest és l’objecte d’aquesta suspensió de llicències. Algun comentari, Sr. Albert 
Gil...? Algun comentari, Sr. Estapé...? 
 
Sr. Estapé.- Sí, voldria matisar, d’entrada, que aquest tipus d’acords; la suspensió de llicències 
d’activitats és un recurs excepcional que permet la normativa urbanística i que s’ha d’utilitzar 
amb molta cura. Lògicament, l’Ajuntament no pot fer el què vol, quan vol i com vol. És un 
recurs que a més té una limitació temporal. És d’un any prorrogable un altre any. Una vegada 
acabats aquests dos anys, no es pot fer una altra suspensió de llicència sobre el mateix tema 
durant tres anys. Per tant, quan s’utilitza s’ha d’utilitzar amb molta cura perquè és un cartutx 
que cremes i que més endavant no podràs utilitzar. Aleshores hi ha dos àmbits en la proposta 
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que vostès ens ha presentat; una és el sòl rústic, estem d’acord en què s’ha de millorar la 
normativa referent a aquestes petites construccions i tanques en sòl rútic, de fet essent 
president del Consorci del Parc Serralada Litoral. Es va aprovar una Ordenança de tanques on 
van participar molt activament els tècnics municipals d’aquesta casa i que aquesta ordenança 
després s’havia de traslladar i aprovar en els diferents municipis del Parc. Una Ordenança que 
també tenia la vocació d’aplicació dintre de l’àmbit del Parc, però també la mateixa filosofia i 
gairebé el mateix contingut després es pogués aplicar a tot el sòl urbanitzable dels municipis, 
sòl no urbanitzable dels municipis, en el qual en el nostre tenim molt de terreny. Per tant, tenim 
un recurs una eina que és una Ordenança que ha aprovat el Parc de la Serralada Litoral, que s’hi 
ha estat treballant diversos anys, i que ens agradaria que s’apliqués el més ràpidament possible, 
doncs en aquest municipi, perquè s’aprova l’Ordenança ja sigui perquè amb la modificació del 
Pla General s’incorporen les directrius d’aquesta Ordenança. Referent a Can Font de la Parera, si 
vostè no ha explicitat quin és l’objectiu final d’aquest acord; tot sabem; tot som conscients que 
hi ha una formigonera que es vol instal.lar en aquest sector, si el que es vol és que aquesta 
formigonera no s’instal.li gràcies a aquesta actuació, a aquest acord, doncs segurament hem fet 
tard, perquè tenen les llicències d’activitats i obres concedides per silenci administratiu. L’altra 
qüestió és si aquesta formigonera s’acaba repensant o no d’instal.lar-se en aquesta ubicació per 
altres motius, però des del punt de vista jurídic la informació que nosaltres tenim al nostre abast 
i que m’agradaria que vostè contrastés per silenci administratiu, doncs tindrien aquestes 
llicències. Una altra qüestió és si vostè vol plantejar en aquesta modificació una reflexió més 
global sobre els usos dels diferents polígons industrials que tenim al municipi, concretament, 
Can Font de la Parera o Valldoriolf. Aquí, doncs, tota la nostra col.laboració per repensar-los i 
redefinir-los, però no amb aquest marge de temps tan curt. Ahir vam tenir la Comissió 
Informativa i avui ja tenim el Ple. No sense la participació de tots els grups polítics, però també 
de ciutadans i d’empreses que ens donin el seu parer sobre aquestes modificacions d’usos i de 
com pot afectar a les possibilitats de desenvolupament econòmic de noves activitats a la Roca. 
Si aquest acord es pren de forma incorrecte, per això hi ha els Serveis Jurídics, podria arribar a 
donar lloc a indemnitzacions. El normal, el correcte, la informació que jo tinc és que aquest 
tipus de coses es prenguin quan hi ha una modificació puntual del Pla General, no el que s’està 
treballant, sinó que està en una fase, de com a mínim, d’aprovació inicial o provisional. De 
forma que aquest acord va acompanyat d’una tramitació ferma no de propostes o de 
documents o esborranys que estan als despatxos dels tècnics. Nosaltres tenim els nostres dubtes 
de si aquí algú pot arribar a demanar indenització perquè algú hagi comprat o demanat un 
terreny en aquest sector i ara es trobi que no es pot instal.lar amb aquesta premura de temps. 
Reiterem, modificar els usos amb visió global, hi podem estar d’acord, però amb un procés 
global. Repetim que en aquest cas no s’ha donat. Gràcies. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. Vejam, començaré pel final com bé ha dit vostè. No arribem a 
temps d’aturar la formigonera de Can Font de la Parera. Té llicència concedida per silenci 
administratiu. Té un certificat de compatibilitat urbanística des de fa més de dos anys. Per tant, 
en aquell moment és quan va adquirir aquells drets, amb aquell certificat. Aquesta actuació de 
suspensió cautelar de llicències, com bé diu la paraula, és cautelar i evidentment està 
absolutament ajustada a legislació vigent. Si vostè no ha vist un acord d’inici de modificació de 
treballs de Pla General ni ha vist cap acord d’aprovació inicial del Pla General que s’està fent 
d’ofici pels tècnics de la casa i fa mesos que s’hi treballa i probablement s’hi passarà a treballar 
amb més intensitat, per elaborar un esborrany, un document de treball, on estiguin vostès 
convidats en Comissió de Territori per fer les seves aportacions a treballar sobre el document 
que ens preparin els tècnics. No podem treballar sobre un paper en blanc perquè es podria 
eternitzar el debat. En canvi, sobre un document previ elaborat pels tècnics, amb rigor 
coneixent bé les problemàtiques d’aplicació del Pla General. Hi ha molts problemes moltes 
contradiccions i en aquest document s’està treballant. Aquest document és el que dóna cabuda 
en aquesta modificació puntual del Pla General en l’àmbit dels polígons industrials i en l’àmbit 
del sòl no urbanitzable, el que abans es deia el sòl rústic. Per tant, els treballs estan iniciats.   
Segona quan aquests treballs iniciats es posin en comú amb la resta de regidors de la 
corporació. Després s’ha d’obrir un procés participatiu ciutadà perquè tothom pugui opinar i 



 

tothom pugui fer aportacions. Aquest és el procés correcte, el mètode perquè sigui efectiu i 
sigui un treball que vagi ben conduït i arribi a bon port, però hi havia la urgència de suspendre 
aquestes llicències. Com bé ha dit, és un període temporal d’un any renovable per un altre any, 
quan és pot fer la renovació, quan s’ha adoptat ja un acord ferm d’aprovació inicial. Per tant, 
tenim un any de marge per fer tots aquests tràmits. Pensem anar més de pressa i solucionar 
abans el document de treball. Pensem reunir-nos en Comissió de Territori que puguem opinar 
que puguem aportar apreciacions, solucions, suggeriments, el que convingui i convidar després 
a la ciutadania a unir-se a aquest treball, perquè enriquim i millorem al màxim el document. En 
el moment que aquest procés culmini podrem portar-lo a aprovació inicial i llavors encara tenim 
la garantia d’un altre any de suspensió, mentre dura la tramitació urbanística que és lenta i 
feixuga, es podria fer l’aprovació provisional i l’aprovació definitiva per donar-li vigència. No 
podem córrer el risc de què se’ns instal.lin més formigoneres al costat d’indústries alimentàries, 
per exemple, no el podem córrer aquest risc. Ja ens ha passat a Vallderiolf tots coneixem les 
conseqüències i evidentment no són les òptimes ni les més adequades. Ens torna a passar el 
mateix a Can Font de la Parera. És un problema que hem trobat, diria que pràcticament és dels 
primers problemes que vaig trobar com a alcalde la primera setmana, i que estava pràcticament 
avançat i a punt de consumar-se. Tot i així, no descarto que aquest acord ens pugui abocar a 
un diàleg amb aquesta formigonera per si encara hi som a temps de fer entendre que qui es vol 
instal.lar no està en el lloc més adequat ni en el lloc més desitjat, i que el camí que s’inicia 
portarà a aquesta formigonera nova a deixar-la en una situació de disconformitat amb el 
planejament vigent en el moment que s’adopti, per part de la Comissió d’Urbanisme, l’acord 
d’aprovació definitiva. En aquell moment, aquesta formigonera tindrà problemes per ampliar, 
tindrà problemes per determinats canvis d’ús, etc. Per tant, poden arribar a repensar-se, si a 
partir d’aquest acte d’acord i d’aquest inici de procés que comencem, si és el lloc més adequat 
per ubicar-se, però evidentment tenen tots els seus drets garantits per la legislació. Tenen el 
silenci administratiu certificat, perquè així ho han demanat. Així s’ha fet i, com vostè sap, una 
llicència és un acte reglat i no podem anar doncs contra el que fixa la normativa i contra els 
drets que puguin tenir adquirits, però si que podem iniciar accions com aquesta que ens porten 
a un camí segur perquè això en el futur no torni a passar. És el camí que es pot iniciar i espero 
que puguin donar suport perquè realment ens pot ajudar molt a què no es produeixin 
situacions com aquestes. Algun comentari més...? 
 
Sr. Gil.- Sí... 
 
Alcalde.- Sr. Albert Gil, en nom d’ERC. 
 
Sr. Gil.- A veure, ja ho ha comentat l’alcalde, estem d’acord que potser ara mateix no hi som a 
temps de poder fer gran cosa potser amb la formigonera. El que sí que és cert, és que les 
formigoneres, com moltes altres indústries, si veuen un creixement possible o un negoci que els 
hi pot anar bé, poden demanar en qualsevol moment una ampliació o bé doncs intentar 
aconseguir uns altres terrenys on els propietaris d’aquests terrenys on segons la legalitat vigent, 
doncs puguin llogar uns terrenys per fer l’ampliació. Aquí és el que hauríem d’intentar evitar. 
Estic segur que vostès tampoc ho voldrien pel fet aquest; el fet que ja hem arribat tard. Bé, 
potser ja hi hem arribat tard o no, esperem que puguem tenir la sort de que s’ho repensin, o 
que vegin que la instal.lació els hi aniria millor a un altre lloc i, potser, arribar a algun tipus 
d’acord amb aquesta empresa, com a mínim nosaltres poder posar una eina per intentar aturar-
ho. Només era això gràcies. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. Sr. Estapé... 
 
Sr. Estapé.- Sí, jo vull reiterar la nostra posició sobre aquest tema, però abans fer un petit 
comentari. Vostè ens acaba de recordar que un dels problemes que va trobar sobre la taula 
quan va ser nomenat alcalde va ser aquest. La veritat és que aquest tema ens hauria agradat en 
aquell moment que vostè hagués fet un esforç d’informació, com li vam demanar nosaltres en 
el Ple de setembre, perquè fins a finals de setembre, doncs no es va fer la primera reunió amb 
els veïns per explicar-los-hi aquesta qüestió. Respecte a  la qüestió de fons, jo li reitero el 
posicionament anterior, si vostès volen fer una modificació d’usos del (inintel.ligible), nosaltres 
estem oberts a estudiar-ho, però no d’aquesta forma, a més a més de la forma que estem 
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actuant correm molts riscos de què hagin passat els dos anys i no tinguem la modificació 
puntual finalitzada, generant això després un situació que durant tres anys, doncs, no es pot fer 
cap nova suspensió. Tenint en compte que a més a més en el municipi s’estan plantejant altres 
modificacions puntuals del Pla General. A dia d’avui les tramitacions del Pla General amb tots els 
informes que es requereixen d’organismes que són extremadament lent, i amb la tramitació de 
la Direcció General d’Urbanisme que també és molt-molt lenta, doncs parlar de fer una 
modificació del Pla General, a un any i mig, és un granet, si a això li afegim un temps de treball 
dels tècnics municipals que deuen de portar alguns mesos, però segur que els hi queden uns 
quants per davant, perquè s’està fent internament i tenen altres càrrecs de feina i tots sabem el 
nivell de saturació que hi ha en aquest Ajuntament; a això li afegim que volem fer una procés 
de participació, com vostè a dit, obert, que també si es vol facilitar la informació, si es vol que 
els ciutadans ho estudiïn i ho treballin i que els seus polítics també tinguin l’oportunitat de 
treballar-ho; la veritat és que els terminis no surten; si més no, a mi per la prudència i per 
l’experiència de altres ocasions no surten, tan de bo que la formigonera decideixi de no 
instal.lar-s’hi; ajuda molt la cojuntura econòmica que tenim en la qual hi ha una baixada molt 
important de la construcció. Segurament, aquesta empresa es va instal.lar aquí per ampliar. Ara 
aquesta situació és molt diferent, però l’acord que fem i de la forma que es pren, no hi podem 
estar-hi d’acord ni en contra, en conseqüència, ens abstindrem. 
 
Gràcies Sr. Estapé. Miri el procés que estem iniciant és el millor procés, és el més segur, és el 
més clar. Primer hem iniciat els treballs de modificació. Tenim clarament definits els objectius, 
sabem cap o on anem. Abans d’ahir em vaig reunir amb el director general d’Urbanisme, per 
pactar una sèrie d’actuacions d’aquest mandat entre elles aquesta modificació puntual per 
aclarir normativa. Ho va veure bé, va veure que era el camí adequat i que anàvem en la línia 
adequada. Per tant, estem fent els passos amb seguretat, si vostè demana els informes a temps, 
els informes arribaran a temps, els informes que siguin preceptius i necessaris. Per tant, es tracta 
de saber en quins terminis mínims es pot tramitar això i pot ser bastant menys que aquest any i 
mig, tot i que reconec que hi ha el risc que s’entrebanqui alguna cosa i que s’embussi alguna 
cosa. No obstant això, estem fent una modificació bàsicament de normativa que no entra en 
conflictes territorials massa grans i que, per tant, pot ser bastant àgil. Estarà ben pactada a la 
Comissió d’Urbanisme i portarà aquest camí segur. És el millor camí per protegir aquests 
polígons industrials, per protegir el sòl no urbanitzable i que aquests polígons industrials siguin 
nets i estiguin endreçats, ja en parlarem del model perquè tindrem temps, però aquesta 
suspensió és absolutament necessària, sense ella no tenim un camí tan segur i en qualsevol 
moment ens pot venir un altre perill com aquest em parla vostè de desinformació. Suposo que 
es refereix a la desinformació que es va produir entre l’any 2005 quan es demana el certificat de 
compatibilitat urbanística, i l’any 2007 quan el nostre grup municipal i el d’ERC accedim a 
l’Alcaldia. En aquell moment, descobrim la formigonera i no coneixíem la tramitació; una 
tramitació de llicència ambiental molt madurada; amb molts requeriments i tots atesos i 
corregits. Aquesta tramitació de llicència d’obres amb informes ja definitius, perquè simplement 
passés per Junta de Govern i s’atorgués la llicència. És evident que aquest és un procés llarg, de 
dos anys que dóna molt de sí i que ha donat moltes oportunitats; a vostès li va donar un any i 
mig ben bo com alcalde per haver informat els ciutadans i que tothom ho conegués. No sabem 
per què no ho va fer. En el moment que nosaltres en tenim coneixement, evidentment, hem de 
treballar amb la dualitat de garantir els drets de qui vol instal.lar la formigonera, que ho té ja en 
un procés ja terminal, molt avançat, i la compatibilitat amb els interessos de la resta de 
ciutadans del municipi que poden entendre que aquesta formigonera no s’ubica en el lloc més 
adequat. Aquesta informació surt a la llum, el regidor de Santa Agnès informa puntualment a 
les associacions de veïns, i es va sabent tot el que hi ha perquè, probablement, vostè que té més 
informació que ningú va explicant a tothom el perill que se’ns ve a sobre, quan abans no li 
havia dit a ningú. Un últim comentari respecte a la cojuntura econòmica que aquesta 
formigonera té una gran interès en instal.lar-s’hi aquí per atendre, si pot agafar com a client,  
les obres del tren de gran velocitat. Aquesta, evidentment, és una cojuntura del moment, tres 
anys d’obres que han gairebé començat i que són un volum de negoci que poden fer atractiu a 



 

qualsevol industrial d’aquest sector d’estar a prop de la traça del TGV i poder servir formigó pels 
nombrosos viaductes que s’han de  construir en el nostre terme municipal. Passem a votació. 
 
S´aprova per set vots favorables del grup municipal de CiU i del grup municipal 
d’ERC, i sis abstencions del grup municipal Socialista. 
 

B.6. Acord d’aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2008 i la 
plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
 
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General en data 16 de gener de 2008: 
 

ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Text Refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès conté la previsió de l’estat d’Ingressos i de Despeses 
de l’exercici 2008. 
 
ATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article 
168.1 del Text Refós de la Llei 39/88, que estableix el contingut dels Pressupostos dels 
ens locals. 
 
ATÈS que l’expedient inclou una millorada redacció de les Bases d’Execució del 
Pressupost, que han d’acompanyar el Pressupost General, de conformitat amb l’article 
165.1 del Text Refós de la Llei 39/88, essent el seu contingut l’establert al Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/88 en matèria de Pressupostos. 
 
ATÈS que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pressupost, 
segons allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
VIST l’Informe d’Intervenció i de Secretaria favorable a l’elevació del projecte de 
Pressupost al Ple de la Corporació, donant compliment a allò que disposa l’article 
168.4 del Text Refós de la Llei 39/88. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2008 amb els següents estats d’ingressos i despeses: 
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ESTAT DE DESPESES

Capítol Descripció Import
1 DESPESES DE PERSONAL 3.332.831,30 €     
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 5.074.632,61 €     
3 DESPESES FINANCERES 414.618,44 €        
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 575.707,95 €        

Total Despesa de Corrent 9.397.790,30 €     
6 INVERSIONS REALS 5.892.676,91 €     
8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00 €          
9 PASSIUS FINANCERS 1.087.639,42 €     

Total Despesa de Capital 7.000.316,33 €     
TOTAL DESPESES 16.398.106,63 €    

 
 
ESTAT D'INGRESSOS

Capítol Descripció Import
1 IMPOSTOS DIRECTES 5.208.791,69 €     
2 IMPOSTOS INDIRECTES 1.250.000,00 €     
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.447.562,27 €     
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 2.210.276,76 €     
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 398.799,00 €        

Total Ingressos de Corrent 10.515.429,72 €   
3 QUOTES + CONTRIB. ESP. + SANCIONS 3.125.646,24 €     
6 ALIENACIO D'INVERSIONS REALS 1.250.030,67 €     
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 587.000,00 €        
8 ACTIUS FINANCERS 20.000,00 €          
9 PASSIUS FINANCERS 900.000,00 €        

Total Ingressos de Capital 5.882.676,91 €     
TOTAL INGRESSOS 16.398.106,63 €    

 
 
SEGON.- Aprovar les Bases d’Execució que acompanyen el Pressupost, segons la 
redacció donada. 
 
 
TERCER.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament, comprensiva de tots els llocs 
de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i publicar-la al BOP i al DOGC 
segons el quadre següents: 
 



 

PLANTILLA Número Jornada Grup Compl Situació Administrativa
places Destí

a)Personal funcionari de carrera:
I.- Escala d'Administració general.-

          Amb habilitació de caràcter nacional
                   Secretari 1 Completa A1 24-28 Ocupada 

                   Interventor 1 Completa A1 24-28 Ocupada
          No habilitats nacionals
                  Subescala tècnica

                  Tècnic d'Administració General 2 Completa A1 24-28 Ocupades
Tècnic d'Administració económica 1 Completa A1 24-28 Vacant 

                  Subescala Administrativa
                   Administratiu 8 Completa C1 18-22 Ocupades

              Subescala Auxiliar
                      Auxiliar 6 Completa C2 14-18 Ocupades
                      Auxiliar 1 Completa C2 14-18 Vacants ocupades interinament
                      Auxiliar 1 Completa C2 14-18 Vacant

II.- Escala d'Administració Especial
                 Subescala tècnics

                    Arquitecte 1 Completa A1 24-28 Ocupada
                    Enginyer 1 Completa A1 24-28 Ocupada

Tècnic serveis 1 Completa A1 24-28 Ocupada
Tècnic disciplina 1 Completa A1 24-28 Ocupada

                    Arquitecte tècnic 1 Completa A2 22-26 Ocupada
                    Enginyer tècnic 1 Completa A2 22-26 Ocupada

Tècnic medi Ambient 1 Completa A2 22-26 Vacant
Tècnic  Auxiliar Cartografia 1 Completa C1 18-22 Vacant ocupada interinament
Inspector D'obres i Serveis 1 Completa C1 18-22 Vacant

               Subescala Serveis especials
Tècnic Superior serveis personals 1 Completa A1 24-28 Vacant

Inspector 1 Completa A2 22-26 Vacant
Sergent 1 Completa C1 18-22 Ocupada

                   Caporal 3 Completa C2 14-18 Ocupades
                   Agent 14 Completa C2 14-18 Ocupades

Agent 1 Completa C2 14-18 Vacant ocupada interinament
                   Agent 1 Completa C2 14-18 Vacant

Agent 1 Completa C2 14-18 Vacant 
b) Personal laboral

I.- Escala d'Administracio General
               Subescala subalterna
                    Repartidor Celador 1 Completa E 10-14 Ocupada

II.- Escala d'Administració Especial
                  Subescala serveis especials

              Places comeses especials
Tècnic Superior serveis personals 1 Completa A1 24-28 Ocupada

                       Tècnic Arxiu 1 Completa A1 24-28 Ocupada
                        Treballador Social 1 Completa A2 22-26 Vacant

                        Insertor Laboral 1 Completa A2 22-26 Ocupada
                        Educador Social 1 Completa A2 22-26 Ocupada

Educador Social 1 Completa A2 22-26 Vacant 
                       Tècnic Cultura 1 Completa A2 22-26 Vacant ocupada interinament

                      Tècnic Gestió Informàtica 1 Completa A2 22-26 Ocupada
                      Bibliotecàri/a 1 Completa A2 22-26 Ocupada

                       Tècnic Esports 1 Completa C1 18-22 Ocupada
                       Tècnic Esports 1 Completa C1 18-22 Vacant  ocupada en comissió de serveis 
                     Aux Biblioteca 1 Completa C1 18-22 Ocupada
                     Aux Biblioteca 1 Completa C1 18-22 Ocupada
                     Aux Biblioteca 1 Completa C1 18-22 Ocupada

                       Tècnic Esp. Cultura 1 Completa C1 18-22 Ocupada
                       Tècnic Joventut 1 Completa A2 22-26 Vacant

                       Tècnic Aux. d'Equipament 1 Completa C2 14-18 Ocupada
                       Conserge Escoles 2 Completa E 10-14 Contracte indefinit no fix

                       Conserge Polisportiu 1 Completa E 10-14 Ocupada
                      Servei de neteja 1 Completa E 10-14 Ocupada

            Personal d'oficis
                    Tècnic Unitat de Serveis 1 Completa C2 14-18 Ocupada

                    Paleta 1 Completa C2 14-18 Ocupada
                    Jardiner 1 Completa C2 14-18 Ocupada

                    Peó 3 Completa E 10-14 Ocupada
c) Personal Eventual

Assesor de Planificació Teritorial 1 Parcial A1 26 Ocupada 
Assesor de l'àrea de Servei I Atenció a les persones 1 Parcial A2 24 Vacant 

Assesor d'Alcaldia 1 Parcial A2         24 Vacant  
 
QUART.- Aprovar la relació de llocs de treball, que figura a l’expedient administratiu i 
publicar-la al BOP i al DOGC. 
 
CINQUÈ.- Publicar el present acord al BOP i a www.laroca.org per al tràmit 
d’informació pública durant el termini de 15 dies hàbils d’acord amb allò que disposa 
l’article 169 del Text Refós de la Llei 39/88, entenent-se el Pressupost de l’Ajuntament 
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per a l’exercici 2008 definitivament aprovat en el supòsit de no produir-se 
reclamacions en el termini esmentat pels interessats. 
 
SISÈ.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de Catalunya 
a través del Departament de Governació i Administracions Públiques.” 
 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
Alcalde.- Passem al punt B.6. que és l’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal per 
l’exercici 2008 i la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. La part econòmica del 
pressupost l’explicarà el regidor d’Hisenda el Sr. Manuel Álvarez i la part que fa referència a 
personal l’explicaré jo mateix. Té la paraula el regidor d’Hisenda el Manuel Álvarez.  
 
Sr. Álvarez.- Gràcies senyor alcalde des dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament hem preparat 
una presentació, perquè els números són molt avorrits i intentarem que sigui una mica més clar 
tot el que diem. Farem, en la presentació, un petit resum del pressupost. Explicarem les 
despeses ordinàries, les principals modificacions d’aquestes despeses i les principals 
modificacions d’aquests ingressos ordinaris i acabarem amb el tema d’inversions. En el primer 
quadre els regidors tenen la presentació en paper, ja que no tenim la possibilitat d’instal.lar una 
segona pantalla. Tenim el tema d’ingressos ordinaris en aquest apartat d’aquí i el tema de les 
despeses ordinàries i el tema d’ingressos extraordinaris i despeses pel que és el pressupost 
d’inversions. Començaré dient que el pressupost puja a un total 16.391.106,63 euros, que amb 
ingressos el tema d’impostos directes tindrem un import de 5.208.791 euros. Impostos 
indirectes, perdó... , l’ICIO, 1.250.000 euros, aquí tenim una gran diferència respecte al 
pressupost d’aquest any 2007, que s’havien pressupostat 2.100.000 euros dels quals arribarem, 
hem arribat de fet al 1.250.000; pressupostem la mateixa quantitat per l’any 2008. 
El punt número III, que veuen vostès, és l’apartat de taxes, preus públics i altres ingressos que 
sumen 1.447.000 euros, faré números rodons, perquè si no es fa una mica complicat. L’apartat 
número IV, transferències i subvencions puja un total de 2.210.000 euros i amb ingressos 
patrimonials que seria aquest apartat número V un total de 398.000 euros.  
Això quant a ingressos i passem a la part dreta de la pantalla on tenim les despeses ordinàries 
del 2008. Al capítol I un total de 3.332.000 euros, al capítol II béns corrents i serveis 5.074.000 
euros, al capítol III despeses financeres els interessos dels crèdits que té demanats l’Ajuntament 
que pugen un total 414.000 euros, el capítol IV transferències i subvencions corrents que 
ascendeix a 570.000 euros, i el capítol IX que seria l’amortització dels préstecs que té 
l’Ajuntament o que tindrà demanats l’Ajuntament, que ascendeix a 1.087.000 euros.  
L’apartat del pressupost d’inversions tenim en ingressos, en contribucions especials, 3.125.000 
euros, amb gestió de patrimoni 1.250.000, aquestes quantitats amb les diapositives que vénen 
les explicarem més detalladament, deia que amb gestió de patrimoni 1.250.000 venda de 
patrimoni, en subvencions tenim 5.850.000 euros, aquí hi entraria el tema del PUOSC, per 
exemple. En el capítol IX, el tema de préstecs que hem pressupostat un préstec de 900.000 
euros per l’any que ve. Les inversions previstes són de 5.892.000 euros. Aquí tenim una gràfica 
amb percentatges del que seria la despesa corrent. Tenim com a primer i com a capítol més 
important quant a import que ascendeix al 48% a les despeses en béns corrents i serveis, com a 
segon capítol en importància quant a imports tenim despeses de personal que ascendeixen a 
un 32%, i com a tercer tenim els passius financers i les despeses financeres que això seria un 
14% sumat que correspondria a l’amortització dels préstecs i als interessos d’aquests préstecs. 
Amb aquesta gràfica veiem l’evolució del pressupost del 2006-2007 respecte al pressupost 
d’aquest any el pressupost del 2008. Aquesta barra d’aquí seria la barra de les despeses de 
personal veiem un increment progressiu, més o menys aquest any en concret d’un 4%, ara ho 
explicarem. Veiem una pujada bastant més important des de l’any 2006 i aquest any també 
amb el que serien les despeses de béns corrents i serveis, seria aquesta barra d’aquí de color 



 

més fosc. Després tenim aquestes dues barres que serien els imports de l’amortització de capital 
i dels préstecs.  
Quant a despeses el capítol I hem dit que aquest any té un import de 3.332.000 euros respecte 
al pressupost de l’any passat del 2007, un increment d’un 4,07%, a què es correspon aquest 
increment a l’increment anual de la Llei pressupostos generals de l’Estat del 2% dels sous dels 
funcionaris i al conveni laboral que s’ha començat o que hem començat a aplicar allò que 
tocava a l’any 2008. A més a més, a una creació de nous llocs de treball en plantilla que això ho 
explicarà més a fons l’alcalde, aquí tenim un petit resum, en l’Àrea de Territori, un tècnic de 
Medi Ambient i un inspector d’obres; en l’Àrea de Seguretat Ciutadana un sergent i dues places 
d’agent; i a l’Àrea de Serveis Personals un tècnic superior en Serveis Personals i una educadora 
social o educador social. A banda d’aquest apartat, tenim un apartat de personal temporal en el 
que tindrem personal de suport a l’Àrea de Territori Serveis i Atenció a la Ciutadania. Com a 
cosa a tenir en compte i per desmentir notícies que han estat sortint en diferents mitjans i en 
diferents articles d’opinió. Podem informar de què l’increment de sous dels regidors d’aquest 
any serà el de l’IPC i no pas les quantitats que s’havien dit. 
El detall del capítol II, béns i serveis té un increment d’un 5,30%. Aquest any tenim 5.074.000 
euros, respecte als 4.819.000 de l’any passat, cosa que suposa un increment del 5,30%. Per 
explicar aquest import hem de dir que tenim un increment significatiu en la (inintel.ligible) del 
contracte de la concessió del pavelló. Això ho hem explicat en diferents ocasions. Tenim i 
reforcem polítiques socials i educatives. Millorem els serveis esportius. Incrementem aquest any 
l’anualitat del servei de neteja viària i, per exemple, introduïm cursos d’alfabetització. Això serà 
capítol II. Passem al capítol IV de transferències i subvencions que té un increment d’un 14,83% 
respecte a l’any 2007, passem de 501.000 euros a 575.000 euros. Aquí tenim l’ajuda al tercer 
món que es correspon a l’1%. Tenim ajuts al transport escolar. Aquest any el conveni que tenim 
amb el Consell Comarcal segurament variarà i hem previst un increment respecte allò que ha 
previst l’Ajuntament. Tenim increment en beques d’ajuts socials, tenim increments importants 
en ajuts i subvencions a escoles públiques. Tenim també una partida específica de socialització 
de llibres. Continuem amb despeses, el capítol III que serien despeses financeres, que serien els 
interessos d’aquestes despeses i el capítol IX que seria l’amortització dels préstecs que estic 
comentant. Aquí és on tenim un increment respecte a l’any passat importantíssim i que explica 
molt de la pujada quant a impostos i taxes que vam tenir fa uns mesos no...? Concretament, 
pressupostat el 2007, amb despeses financeres teníem 228.000 euros i passem a 414.000 
euros, un increment del 81,53%. Amb el tema de passius financers passem de 995.000 euros a 
1.087.000 euros. Els càlculs estan fets amb un tipus d’interès del 5,2%, confiem que no 
arribem. Aquí hem posat que s’incrementa la despesa per finalització de la carència en alguns 
dels préstecs que teníem concertats d’anys anteriors i per compliment de la Llei d’estabilitat  
pressupostària vam arribar al 110% d’endeutament. Es preveu concertar una operació de crèdit 
aquest any de 900.000 euros, quan en realitat podria ser més gran, amb aquests 900.000 euros 
creiem que podrem evitar la tutela de la Generalitat.  
Passem a l’apartat d’ingressos ordinaris. Tenim el formatge de l’IBI com a partida més 
important, quant a ingressos, que suposa un 28%. Seria aquest apartat d’aquí. El segon seria 
del 21%, a veure si el trobo, de subvencions. Seria aquesta pastilla d’aquí. Tenim taxes el 14%, 
tenim l’ICIO que passa a ser del 12%. A la diapositiva següent veurem que l’ICIO passa a ser la 
segona font d’ingressos de l’Ajuntament a la quarta font d’ingressos de l’Ajuntament, amb 
aquest pressupost el que intentem és que l’Ajuntament no depengui tant com depenia fins ara 
de les llicències d’obres. Tenim un 8% en plusvalues. Tenim un 7% en l’IAE, un 7% en vehicles i 
un 8 i un 9% en ingressos patrimonials. Aquest seria el repartiment dels ingressos d’aquest any. 
Aquí veiem l’evolució dels ingressos amb el que queda palès que respecte a l’any 2007 teníem 
com a principal font d’ingressos de l’Ajuntament l’IBI que seria aquesta barra d’aquí; aquest any 
continua sent l’IBI. L’any passat, (rialles del públic), l’any passat... 
 
Alcalde.- Silenci, si us plau... 
 
Sr. Álvarez.- La segona font d’ingressos eren les llicències d’obres, el totxo, que ara passa a ser la 
quarta. Tenim les principals novetats dels ingressos ordinaris. En el capítol I, impostos directes, 
tenim un increment del 21,57%. Aquí tenim l’apartat de l’IBI que passa de 2.251.000 euros a 
2.925.000 euros. Aquesta ha de ser la font de finançament més important que ha de tenir 
aquest Ajuntament, avui al 2008 i en el futur. No hem de dependre tant com ha estat fins ara 
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del tema de les llicències d’obres. Aquest és un objectiu del nostre govern. Tenim impost de 
vehicles que passa dels 5.085.000 euros a 6.099.000 euros. Tenim la plusvàlua que 
pràcticament queda igual de 800.000 a 815.000 euros, i l’IAE que passa de 530.000 euros a 
750.000 euros. Aquests percentatges que vostè veu aquí es corresponen al percentatge que es 
van aprovar amb les Ordenances municipals i amb la diferencies de rebuts que creiem que 
tindrem aquest any.  
En el capítol II d’impostos indirectes tenim la gran baixada que suposa l’ICIO que en aquest any 
2007 teníem un pressupost de 2.100.000 euros i al 2008 passa a ser d’1.250.000 euros, amb 
una reducció del 40,48%. Això explica també, ja ho hem dit, el perquè de la pujada amb les 
taxes. 
Capítol III de taxes i preus públics, tenim un increment d’un 23,92%, d’ingressos passem 
d’1.168.000 euros a 1.440.000 euros. Al capítol IV, transferències i subvencions tenim un 
increment d’un 17,41%. Passem d’1.480.000 a 2.410.000 euros, al capítol IV tenim un 
increment d’un 14,80% i passem de 347.000 euros a 398.000 euros. Fins ara allò que seria el 
pressupost ordinari passaríem a explicar les inversions. 
L’annex d’inversions tenim una partida important a l’Àrea d’Alcaldia, bàsicament el que seria tal 
i com a explicat abans l’alcalde amb condicionament d’edificis municipals, hi ha altres partides, 
com per exemple material informàtic que també formarien part d’aquest capítol. 
En l’apartat d’Urbanisme, tenim les quotes de Can Gurri, la urbanització del barri de Can Gurri 
de la UA de Can Gurri, la UA de Sant Jordi, la urbanització de Sant Carles, el carrer Hermenegild 
Carrera la part que ens toca, i la “peatonització” del carrer Major, aquí en tot cas dir que tenim 
previstes unes subvencions de 585.000 euros, 900.000 euros amb una concertació de préstec i 
1.250.000 euros en venda de patrimoni. Aquestes són les tres grans partides que han de 
finançar les inversions.  
En Obres i Serveis, tenim el ja comentat col.lector de Sant Carles el projecte del col.lector de la 
Pineda i el Pla de millora de carrers. 
Quant al capítol de millora d’Esenyament tenim projectes de les escoles bressol de la Torreta i 
de la Roca, les noves escoles bressol. 
Principals novetats quant als ingressos del pressupost d’inversions, comptem amb un estalvi net 
de 30.000 euros. Aquí tenim el 585.000 euros que he comentat abans que serien 391.000 
euros procedents del PUOSC, 40.000 euros del projecte de societat de la informació, 60.000 
euros pel finançament de la ruta prehistòrica, 36.000 euros procedents de la Conca per a la 
defensa del riu Besòs, ja ho hem comentat abans també, 54.000 euros pel finançament de la 
xarxa del clavegueram, i 6.000 euros per finançament de la xarxa d’enllumenat públic. 
Comptem amb el préstec dels 900.000 euros que haurem de fer i amb una partida de venda de 
patrimoni d’1.250.000 euros. Aquesta partida en principi és la venda del solar de l’antiga escola 
bressol, en principi per fer, si és possible, i sembla ser que ho serà habitatge de protecció oficial 
amb un règim especial i, la resta serien valoracions que tenim d’ocupació de l’ADIF de parcel.les 
d’equipaments de l’Ajuntament. Tenim 3.100.000 en quotes de contribucions especials per Can 
Gurri, la Pineda, etc, ay perdó..., Can Gurri i Sant Jordi i un apartat d’altres ingressos que 
correspon bàsicament a disciplina urbanística de 15.000 euros. 
Tot això que són números i que, és una mica espès, intentem resumir-ho amb aquesta 
diapositiva. Objectiu del pressupost del 2008, tenint en compte que ens trobem davant d’una 
conjuntura econòmica delicada i que ja posem aquí que hem de ser prudents davant d’aquesta 
conjuntura econòmica, mantenim i millorem els serveis, tot i els problemes. Hem de fer un 
esforç i farem un esforç, això és obvi per la contenció de les despeses. Tenim l’obligació de fer-
ho, tenim un pressupost molt ajustat i haurem d’estar a sobre de totes les partides. Un objectiu 
que intentarem aconseguir i que de fet la proposta marca aquest objectiu, que és disminuir la 
dependència del pressupost de la Roca de l’ICIO que serien les llicències d’obra. Reforcem 
aquelles àrees que donen servei a la ciutadania. Per exemple, tenim una plaça de sergent i dues 
places d’agent, a banda del tècnic superior, que hem comentat en l’Àrea de Servei a les 
Persones. El tema d’inversions objectius importants: millora de carrers, Major, Can Gurri i 
projectes importants de futur com les escoles bressol. Gràcies. 
 



 

Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Álvarez, regidor d’Hisenda. Respecte a la plantilla les principals 
novetats que es produeixen les comento en l’annex de personal i són les següents: es crea una 
plaça de tècnic d’administració econòmica del que abans es deia grup A, ara es diu grup A1. 
Aquesta plaça és en lloc de la que actualment tenim de tècnic de gestió econòmica del grup B, 
per tant, hi ha una amortització d’una plaça i la creació d’una altra d’un grup superior. Això en 
l’Àrea d’Intervenció i Serveis Econòmics.  
En l’Àrea de Seguretat Ciutadana es crea una plaça de sergent del grup C1 amb la intenció de 
dotar a la Policia de l’estructura de comandament adequada és una plaça que es pretén que 
sigui de promoció interna i es creen dues places d’agent de la Policia Local. Aquest any s’han fet 
les proves seguint l’oferta pública de dues places de Policia Local, una per resoldre un 
interinatge i l’altra oberta. Arribarem a disposar de 16 agents, amb aquestes dues que creem 
ara podrem arribar a 18 i encara estem una mica lluny de la ratio d’un agent de Policia per cada 
500 habitants.  
Es crea una plaça de tècnic superior de Serveis Personals, en una aposta clara per reforçar 
aquesta Àrea, dotant-la també d’un desdoblament de cap d’Àrea i cap de Serveis per atendre 
una àrea que s’ha fet molt gran i que comença a tenir molta activitat i que és una aposta clara 
d’aquest equip de govern que l’Àrea de Servei i Atenció a les Persones sigui una de les peces 
fonamentals de l’Ajuntament. 
En l’Àrea de Territori i Planificació Urbanística es creen dues places una de tècnic de Medi 
Ambient, amb la intenció de desenvolupar el Pla d’Acció Local, de treballar amb polítiques 
mediambientals i implementar l’agenda local 21, i una plaça d’inspector d’obres que eviti la 
conflictivitat en el tema, estant en el carrer i impedint que es produeixi la contradicció amb la 
normativa abans d’haver d’actuar després quan ja són fets consumats. 
Hi ha una altra plaça que és d’educador social que substitueix l’actual de treballadora familiar 
que s’amortitza, són dos graus superiors i de tal manera que ens estem ajustant al fet de ser 
municipi de més de 10.000 habitants i de disposar de centres públics per a la gent gran i 
programes comunitaris. 
També en aquesta relació de plantilla s’incorporen les places que es van aprovar en el Ple de 
cartipàs de personal eventual o també anomenat de confiança que és la plaça d’assessor de 
planificació territorial, que de les tres que es van crear és la única que està ocupada i que 
continuarà ocupada; la plaça d’assessor de l’Àrea de Servei i Atenció a les persones que està 
vacant i de moment continuarà vacant; i la plaça d’assessor d’Alcaldia, que està vacant i de 
moment continuarà vacant, són les tres places que es van crear en el Ple de cartipàs. 
Respecte a les places que s’amortitzen dues ja les he comentades, una és la de treballador 
familiar, l’altra és la de tècnic de gestió econòmica, són places substituïdes, i dues s’amortitzen 
directament una és la que es va adoptar en l’acord del Ple de novembre, que és la plaça de 
treballadora social, en el moment que la UBASP de la Roca es va fragmentar respecte a Vilanova 
i Vallromanes, i també s’amortitza la plaça que era de personal directiu de l’anterior equip de 
govern la plaça de coordinador general. 
Aquestes són en resum les principals novetats en matèria de personal. Respecte a la plantilla del 
2007 la plaça de tècnic de Joventut, que en aquest moment està vacant, se suprimeix la reserva 
de promoció interna que hi havia en el moment que la ocupava una altra persona. Per tant, és 
una plaça ja existent en plantilla i que sortirà en l’oferta pública d’aquest any. Bé, algun 
comentari Sr. Albert Gil...? , Algun comentari, Sr. Estapé...? 
 
Sr. Estapé.- Intervindrà el Sr. Carles Fernández, en representació del grup municipal Socialista. 
 
Alcalde.- Sr. Carles Fernández... 
 
Sr. Fernández.- Bona nit. Bé, en primer lloc, voldria fer un comentari sobre el procediment de 
convocatòria d’aquest Ple, que tot i ajustar-se a dret, doncs no ha donat temps al nostre grup 
municipal per poder treballar abastament un tema tant important com és el pressupost. Tota la 
documentació del pressupost se’ns va lliurar dilluns a la nit, dimarts a la tarda hi havia la 
inauguració del pavelló, en la qual hi volíem ser presents molts de nosaltres per la importància 
que tenia. Ahir vam tenir la Comissió Informativa i avui el Ple. Crec que un tema tant important 
com aquest requereix les maneres, respectar el tema de les maneres, com s’havia fet fins ara, 
que és que la documentació de Ple s’acostuma a lliurar divendres al vespre i no dilluns a la nit, 
tot i que ja dic que s’ajusta a dret i no hi ha cap qüestió legal o qüestionar, però sí en relació 
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amb les formes. També hem trobat a faltar el mateix que es va fer quan es van aprovar les 
Ordenances Fiscals, que va ser una reunió prèvia on es va fer una primera presentació i cosa que 
s’havia fet també en els passats anys. Aquesta vegada no hi ha hagut aquesta presentació. Per 
tant, ens trobem amb un document que hem hagut d’estudiar de forma ràpida i possiblement 
sense tota la profunditat que haguéssim volgut i que es mereix el tema. Per tant, el que el hi 
demano és que hem anat demanant que les formes s’han de mantenir que nosaltres no els 
tractàvem així i que els tractàvem molt malament. Bé, vostès a la primera de torn encara pitjor. 
Som, evidentment, sempre dins de la legalitat i, per tant, no és qüestionable però crec que el 
fet de permetre a l’oposició d’estudiar els temes d’aquesta base i aquesta volada, com és el 
pressupost municipal d’un any es pugui fer en temps suficient, doncs és una de les normes de 
cortesia entre els grups municipals. Bé, dit això, en tot cas faré uns comentaris primer sobre 
alguns temes generals dels que vostès han anat presentant. Evidentment, fent una comparativa 
sobre el 2007 i el 2008, també recordar que vostè demanava l’any 2007 que es facilités 
juntament amb el pressupost l’estat d’execució del pressupost de l’any anterior i nosaltres l’hem 
hagut de demanar, se’ns ha facilitat, això també és cert, per tant també és d’agrair, però que 
allò que un demanava quan estava a l’oposició és de rebut que després ho faci quan està al 
govern, si no és que després canviïn tant les coses que un s’oblidi del que ha dit. Evidentment 
l’increment més important que es produeix en els ingressos és en la recaptació d’IBI, de l’IVTM i 
de l’IAE, tal i com nosaltres hem anat comentant i hem mostrat el nostre desacord amb les 
aprovacions de les Ordenances Fiscals. Hi ha un increment d’un 22% que es força important. 
Vostè diu que en el següent apartat que vostès no la demostració de què vostès no fan política 
del totxo és que baixen un 40% la previsió d’ingressos de l’ICIO. Bé, jo li voldria recordar que 
nosaltres vam posar un pressupost de 2.100.000 euros, que hi havia una previsió d’ingressos 
per una llicència muncipal important, d’alguna cosa que s’està fent en aquests moments que 
era el parc de Bell Lloch, que nosaltres vam fer una estimació en 800.000 euros, que després la 
llicència l’han presentada per 500.000 i després tindrem un punt en el qual vostès cedeixen a la 
Diputació la inspecció d’ICIO per veure i evitar aquests problemes. Per tant, si restem aquests 
800.000 euros d’una acció puntual determinada, ens trobem que passem d’un 1.300.000 al 
2007 a 1.250.000 al 2008. Per tant, tota aquesta teoria del totxo que vostè deia es desmunta 
com un castell de naips. Bé, en tot cas, són formes de veure-ho. Tot i així possiblement sigui 
excessiva, perquè aquest any l’estat d’execució del pressupost ens diu que estem sobre 
1.200.000 euros a finals d’any, quan hi ha incorporats el milió d’euros aproximadament del 
parc de Bell Lloch. Per tant, estaríem parlant d’uns 700.000 euros, respecte al 1.250.000 que 
vostès es plantegen vol dir que vostès també es plantegen promocionar el totxo. Per tant, és a 
dir, aquí no existeixen diferències quant a això vostès han fet un pressupost que el que intenta 
es quadrar tot un seguit de partides, cosa raonable, però no ens vengui qüestions de política 
barata quan fent els números ben fets penso que es desmunten de forma molt senzilla. Vostè 
també parla de contenció de despesa, cosa sempre important i necessària en moments de 
recessió econòmica. Bé, els ingressos ordinaris s’incrementen un 7% de forma global respecte al 
2007 i la despesa ordinària un 8%. Per tant, hi ha més increment de la despesa que increment 
d’ingressos. Per tant, on està la contenció pressupostària o la contenció de la despesa. Jo no sé 
veure-la potser no sé prou d’economia, i vostè serà capaç d’explicar-me millor aquesta 
contenció de la despesa, però sincerament no sé veure-la.  
Quan parlava de què aquests increments d’impostos l’IBI aproximadament un 30%, l’IVTM un 
20%, evidentment, no tot aquest increment del 30% es deu a l’increment de taxa, a 
l’increment del percentatge que cobrem als ciutadans, si no que produeix pel major padró 
d’habitatge, pel major padró de vehicles i en el d’indústries una part important, però també pel 
major parc d’indústries. Per tant,diguem-ne que un increment d’aquests impostos provenen del 
propi creixement del municipi. Per tant podíem haver aprofitat això i haver fer unes puges 
menys fortes que tot i així no estaríem a l’increment del 30%, però estan en uns increments 
globals de recaptació d’IBI d’un 20% o 25%. Per tant, hi havia altres maneres de fer els deures i 
de fer les coses.  
Vostès pressuposten tot un seguit de subvencions, jo crec que de forma molt optimista, tant de 
bo siguin certes. Aquí sempre el hi hem dit que en la mesura que el nostre grup pugui 
col.laborar o pugui donar algun suport, perquè això sigui així, doncs no hi haurà cap problema, 



 

però jo veig aquí alguns creixements de subvencions que donen molt l’efecte que el que 
busquen és quadrar el pressupost. Vostès fan també una previsió d’ingressos per gestió de sòl 
públic, veurem aquesta possibilitat..., nosaltres l’havíem tingut també en compte, és difícil, 
veurem si vostès són capaços de fer-la palesa i de què arribi a una realitat. El tema del PUOSC i 
d’algunes altres subvencions. En tot cas, veurem quan es vagin concretant expressió de voluntat 
del que es vol aconseguir, si s’aconsegueixen tindran el nostre suport i en la mesura que no 
s’aconsegueixin veurem en quina mesura faran inviable alguna d’aquestes partides del 
pressupost. Després m’ha sobtat un element que apareix aquí, no sé si per error, o 
possiblement sigui jo qui no estigui ben informat, però hi ha una aportació de l’Ajuntament de 
Vallromanes i de Vilanova de Serveis Socials que passa de 16.000 a 13.000 euros, quan el 
conveni està anul.lat. Per tant, no sé si està viva aquesta aportació o no, pot haver estat un error 
o no, però en tot cas em sobta perquè aquest conveni es va l’any 2007 va quedar anul.lat. 
Aquest servei es presta des del Consell Comarcal, per tant, en tot cas, un aclariment, perquè no 
sé si això és així o no és així. 
Pel que fa a l’apartat de despeses, vostè que sempre diu que nosaltres no hem d’anar fent 
comentaris sobre el que es diu al carrer, em sorprèn que vostè faci comentaris del que es diu al 
carrer. Nosaltres aquí no hem fet cap comentari quan hem vist el pressupost hem vist les 
modificacions, el propi alcalde va dir que quan s’arribés a 10.000 habitants hi hauria una 
adequació salarial de regidors, en això no s’ha fet encara cap problema, si hagués fet estava 
dintre de la llei i, per tant, era una cosa absolutament possible i que nosaltres hem començat a 
parlar quan hem vist el pressupost i hem vist que l’increment era del 2% i és a partir d’aquí que 
els increments salarials dels òrgans de govern, doncs seguien la línia de l’increment del 2% i no 
es feia aquest salt i adequació a municipis de més de 10.000 habitants. Per tant, no sé que 
s’avança vostè a comentaris, però, vaja, veurem i ens explicarà els comentaris que vostè ha 
rebut. Hi ha una partida que ens sorprèn també..., tenim les dades orgàniques i per regidories i 
en tot cas voldria comentar així..., i és el lloguer de la Nau, si més no la nostra intenció quan 
estàvem en el govern i si haguéssim continuat era en el moment de tenir el pavelló en 
funcionament, doncs deixar el lloguer de la Nau, que és una despesa important i sobre la que 
també es pot fer contenció de despesa. La Nau deixa de tenir sentit per les activitats 
continuades que es fan i pot tenir sentit per algunes activitats puntuals en les quals en aquells 
moments un lloguer puntual per uns dies segur que seria més econòmic que 32.500 euros i en 
tot cas nosaltres també treballàvem amb la previsió de la creació dels mini pavellons per 
algunes d’aquestes activitats que es feien. Vostès mantenen aquesta opció, bé, en tot cas, 
nosaltres no compartim aquesta situació. Hi ha tot un tema en l’apartat d’urbanisme 
d’inversions que són urbanització de carrers i que es fan per la via de contribucions especials, 
per tant, pagant el veïns directament, però n‘hi ha una que ens sorprèn bastant, és a dir, a 
banda del col.lector de Sant Carles, hi ha una urbanització a Sant Carles de 660.000 euros. En 
tot cas, tal i com vostè ha dit, doncs s’ha signat al mes de novembre el conveni amb Diputació 
per disposar del recursos per a la realització del projecte. Per tant, m’agradaria que ens 
expliqués aquesta partida de 660.000 euros per les obres de la urbanització de Sant Carles a 
què correspon, perquè crec que no és la del col.lector. Per tant, no ens acaba de quadrar una 
mica els números. Una altra qüestió que vostès s’havia omplert molt la boca quan justificava 
l’increment dels impostos, l’increment de les taxes i dels impostos va ser amb el tema d’obres i 
serveis, amb la recepció de tot un seguit de sectors que no estaven encara recepcionats. És clar, 
quina és la sorpresa quan veiem en el pressupost que les diferències en enllumenat en neteja 
viària i en tots aquests serveis, doncs són unes diferències molt petites, servei de neteja viària de 
400 a 450 mil euros, l’enllumenat el manteniment d’enllumenat públic de 100 a 125 mil euros, 
la jardineria municipal que baixa. Bé, hi ha tot un seguit de qüestions que vaja ens han cridat 
l’atenció. La neteja de dependències públiques doncs té una puja també molt petita, és a dir, 
tot un seguit de qüestions que vostè va anar justificant avui ha canviat una mica la justificació, 
que ja he dit que era per culpa dels interessos bancaris, ja ha canviat una mica..., bé, quina de 
les dues...? En tot cas, expliqui’ns quina de totes dues. Veig que també hi ha una disminució en 
l’aportació al transport públic de la Roca i puc entendre que aquesta disminució és perquè el 
bon funcionament d’aquest servei, doncs està fent cada vegada l’utilitzi més gent i , per tant, hi 
ha un baixada quant a l’aportació municipal. Per tant, aquí francament satisfets perquè el 
municipi està responent a un servei i s’està demostrant que aquest servei era necessari. Gràcies 
a això, doncs estan el conjunt de ciutadans paguem una mica menys. També parla de polítiques 
socials i bé en tot cas el que veiem és que les partides socials, dintre de l’àmbit de benestar i 
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seguretat social no s’incrementen es queden com estan. Voldria saber sobre tot en el tema de 
contracte de gestió del SAD quina previsió tenen o si han fet alguna previsió pel que suposarà la 
posada en marxa de la Llei de dependència i de la Llei de serveis socials de Catalunya i de la Llei 
de dependència que està aplicant l’estat. Voldria saber si han fet els números del que això pot 
representar si es fan una previsió mantenint el nivell d’aportació i què passarà si aquesta 
aportació ha de ser superior...? Una altra qüestió també que volia preguntar-li, hi ha un 
increment en el tema d’ajut de transport escolar de 3.000 a 8.800 euros, voldria saber si això 
correspon exclusivament a l’actualització dels ajuts que s’estan donant o s’incorpora aquí una 
proposta que nosaltres també fèiem en una proposta que els hi vam passar que afectava a 
inversions, però que també hi havia alguna partida de despesa, que era de començar a cobrir 
un tema molt concret, que era els nois de l’IES de la Torreta que vénen a l’IES de la Roca i que 
hi va haver una puja per part del Consell Comarcal i que es va demanar per part de l’AMPA que 
cobrissin aquest diferencial. No sé si això està incorporat aquí o, senzillament, aquí el que hi ha 
és el creixement del que ja hi havia fins ara. Hi ha una partida de socialització de llibres de text, 
que ens hagués agradat veure la seva proposta electoral, que era llibres de text gratuïts. Vaja no 
sé si aquest és un primer pas, aquest és un projecte que algunes escoles estan posant en marxa i 
que van demanar un ajut a l’Ajuntament per l’arrancada i que ja està bé, però que vostès 
anaven més enllà. No diem aquesta proposta que vostès feien doncs per enlloc. Per tant, hi ha 
tot un seguit de qüestions que ens fan veure que és un pressupost que s’ha fet molt sobre la 
base del que hi ha. No hi ha aportacions noves. No hi ha noves aportacions de projectes 
novedosos ni de projectes engrescadors. És un pressupost relativament gris, des d’un punt de 
vista il.lusionador i és un pressupost que per primera vegada en molts anys. Vull suposar que pel 
fet que és un nou equip de govern que no s’aprova abans de final d’any. Vull suposar que es 
per aquest motiu per la necessitat de rodatge i per la necessitat que en els anys propers que el 
pressupost quan toca que es abans de final d’any que és com s’havia anat fent en els darrers 
anys. Hi ha un parell de qüestions més que volíem comentar que eren bàsicament, en el tema 
de personal, i també lligat amb el tema de la contenció de la despesa. Evidentment, en un 
Ajuntament, sempre es va curt de personal les necessitats vam sempre per davant de les 
possibilitats i dels recursos que té l’Ajuntament. Per tant, aquesta necessitat sempre hi és, però 
en moments de situació de crisi com aquesta i en moments en què vostè parla de contenció de 
despesa que es faci un increment de plantilla entre les 11 persones que s’incorporen i les 4 
baixes, és a dir 7-8  places, doncs home no hi ha massa contenció de la despesa aquí. Vostès 
n’hi ha una que sempre han justificat que les 3 places d’assessor no portarien més despesa que 
el coordinador general que hi havia. Per tant, per aquesta banda no hi havia problema de totes 
maneres l’assessor que hi havia contractat a 20 hores passava ara a contractar-se a 25 hores. 
Veurem, en el moment en què es contractin els altres dos, on es portarà això econòmicament o 
si es mantindrà el compromís que va dir l’alcalde de deixar-ho constret a què no representarien 
més despeses que la que representava el coordinador general. Després nosaltres vam fer tot un 
seguit de propostes. Evidentment, hi ha una diferència i abans ja ho hem vist amb el PUOSC de 
prioritats, entre vostès i nosaltres. Plantegem aquí un seguit de propostes d’inversió que alguna 
és coincident amb les que vostès han presentat, però hi ha moltes d’elles que no. Un exemple 
és que vostès plantegen inclús en el ritme de prioritats. Nosaltres plantegem incorporar aquest 
any la despesa per començar a construir l’escola bressol de la Torreta. Vostès només es queden 
amb el projecte, hi ha qüestions que tot i anar en la mateixa línia hi ha un ordre de prioritats i 
de distribució en el temps diferent. Ja dic és un pressupost que es presenta fora de temps, és a 
dir, molts pressupostos de molts ajuntaments ja estan aprovats que es presenta amb uns 
increments impositius pels ciutadans del municipi molt alts, que es lliura al grup de l’oposició 
sense temps perquè es pugui estudiar i treballar a fons i que és un pressupost gris i poc 
il.lusionador. Esperem que en un futur tornem a tenir un municipi amb il.lusió i trempera, com 
hem tingut en aquests darrers 12 anys, però amb aquest pressupost, la veritat, no es veu 
aquesta il.lusió. Gràcies.  
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Fernández. Sr. Manel Álvarez... 
 



 

Sr. Álvarez.- Gràcies senyor alcalde. Pressupost gris i poc il.lusionador i abans ha dit que és 
semblant al que teníem fins ara. Si és semblant al que teníem fins ara vol dir que els seus 
pressupostos eren grisos i poc il.lusionadors. A veure, si ens situem, miri Sr. Fernández el tema 
dels números i amb el tema de pressupostos hi ha una regla bàsica que han de complir i és que 
ha de quadrar, eh... Li dic això perquè la seva proposta d’inversions desquadra. Vostès 
presenten una proposta que és allò del brindis al sol, no han tingut en compte una despesa 
important que també hem de fer front aquest any i són els 500.000 euros (80 milions de ptes.) 
extres que han sortit així d’adquisició de patrimoni que tenien obligació de gastar-nos aquest 
any, perquè potser vostès no van fer la feina com l’havien de fer. Per tant, el seu pressupost i la 
seva proposta no quadra i això, Sr. Fernández, és bàsic en un pressupost. Vostès han tingut 
accés a tota la informació, en temps i forma, fins i tot, han rebut informació en un format que 
nosaltres no l’hem rebuda mai, en format electrònic, mai havíem tingut aquesta informació 
com l’han tinguda vostès. El pressupost de l’any passat era un mal pressupost es van equivocar 
en 900.000 euros de l’ICIO. Aquesta no és qualsevol cosa, són 150 milions de les antigues 
pessetes. Això és difícil de quadrar aquest any, després ha fet una sèrie de puntualitzacions 
sobre coses que vostès no veu clar i que són tantes que no sé... Miri li dono la raó en una cosa 
el bon funcionament del bus fa que aquesta partida tingui unes despeses inferiors. És cert i ens 
hem de felicitar tots i els felicitem a vostès també, perquè no. El tema de control de la Llei de la 
dependència, la proposta que va en el pressupost és una proposta que està estudiada amb els 
tècnics de l’Àrea i en principi ells diuen que és realista tot i que això pot explotar en qualsevol 
moment i la previsió doncs quedi en un no res i haguem d’espavilar-nos en trobar calés en ves a 
saber on, però la realitat és que és i són propostes que surten de les persones que estan portant 
el servei i del seu suport. El lloguer de la Nau és cert que ara potser tindrà un ús no tan 
important com el que ha tingut fins ara que amb la posta en marxa del nou pavelló, per cert 
que avui em sembla que estan entrenant, si no és avui entrenaran demà, doncs la Nau no té el 
sentit pel BM la Roca, sí que és que té sentit per activitats puntuals i que ens estem plantejant 
l’opció de continuar, perquè si la deixem no trobarem una cosa al preu que tenim la Nau. No 
s’ha fet l’adequació de sous dels regidors tal com havíem parlat quan es va aprovar el cartipàs 
pel fet que la Roca sigui un municipi de més de 10.000 habitants, pel fet que no hi ha diners. 
No hi ha diners i no podem cobrar més, ens ajustem el cinturó com se l’ajusta tothom. 
L’aportació de Vallromanes, com a comentat vostè, està pendent i és un deute i ha d’aparèixer 
en el pressupost. Així ens ho indiquen els tècnics. No hi havien altres maneres de fer les coses. Si 
un no arriba a la decisió d’incrementar els impostos perquè sí. No hi ha altra opció, en el 
moment que la Roca no pot dependre de l’ICIO, si no tenim ingressos no podem donar serveis. 
Això ho hem de tenir tots molt clar. És cert que el pressupost s’aprova el dia 17 de gener, però 
no és una cosa tampoc tan extraordinària aquest any. Només cal llegir una mica la premsa hi ha 
poblacions de la comarca que estan en la mateixa situació i el pressupost s’ha prorrogat i estem 
treballant amb el pressupost prorrogat de l’any passat. Vostès estaran contents, suposo, perquè 
era el seu pressupost. Per tant, no veig el problema tot i aquest augment que vostè critica de 
plantilla. No sé si ha vist que en realitat la partida de capítol I de personal s’incrementa en un 
4% i que continuem fins i tot per sota de la ràtio que vostès portaven l’any passat de personal. 
Vostès tenien un 32,8% i nosaltres estem al 31,8%, tot i aquest increment que vostè comenta i 
critica de plantilla. Increment necessari perquè les coses funcionin i per fer les coses d’una altra 
manera. El personal eventual, aquests que vostès tant critiquen, està finançat amb l’únic sou 
que tenien vostès, o sigui, vostès tenien una persona que cobrava tant, com a allò que pensem 
gastar-nos aquest any nosaltres amb tres persones, si és que arribem a contractar les tres. 
Aquesta és la realitat, això no sé si ho critica o ens felicita, perquè passar d’un a tres és 
important.  
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Albert Gil...? Algun comentari, Sr. 
Fernández...? 
 
Sr. Fernández.- Sí, gràcies. Sempre que parlem de temes d’aquests el Sr. Álvarez parla més del 
passat que del que ell presenta. Potser perquè no està gaire segur d’allò que presenta. Llavors 
necessita justificar-se en el passat, però escolti’m. Nosaltres vam fer una previsió d’ICIO de 
2.100.000 euros, que en aquests moments ha estat en un nivell d’execució 1.200.000, també 
vam fer una previsió de plusvàlues de 800.000 euros i en aquests moments estem sobre 2 
milions i escaig. Per tant, miri també van aparèixer temes nous, com és la qüestió del pagament 
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dels peatges, també amb l’IBI es va recaptar un 100 i escaig mil euros més. Parli i digui-ho tot, 
no només una part. Digui-ho tot, perquè clar és molt fàcil dir les informacions segmentades, 
però cal dir-les totes. Veurem quan es presenti la liquidació d’aquest pressupost, si aquest 
pressupost es continua tancant com s’han tancat tots els pressupostos aquests anys mentre vam 
estar nosaltres en el govern, amb un resultat positiu i amb un romanent positiu, quan 
presentem això, quan vostès presentin això ho veurem, si no es produeix així, doncs veurem el 
que ha passat i vostès també tindran una part de responsabilitat de 6 mesos sobre això, però, 
en tot cas, parlem-ho i amb totes les dades. És a dir, sí que és cert que es van produir unes 
diferències en l’ICIO, però també és cert que es van produir unes altres diferències positives. I és 
clar ja no gaire més, miri jo, respecte del personal eventual, només he dit que en el moment 
que entrin i estiguin els salaris, ho veurem. De moment, són intencions les que vostès 
manifesten, veurem aquestes intencions en què es concreten. Evidentment, ja he dit que aquest 
any era el primer any de vostès, per tant, entenia que aquest retard en el lliurament del 
pressupost doncs era per aquesta qüestió i esperava que els propers es presentessin bé, ja ho he 
avançat jo mateix. Al igual que també he comentat també amb els temes dels càrrecs de 
confiança que nosaltres en teníem un i que vostès que amb aquest sou de un en pagaven tres, 
ho he dit. La diferència està en què jo intento dir tota la informació i que vostè es queda sempre 
amb alguna part. Sí que hem tingut accés a la informació tres dies. Vostès tenien més temps, el 
que passa que la diferència quina és...?, que nosaltres en tres dies hem presentat una proposta, 
que vostè diu, pel tema d’inversions. Una proposta que vostè diu que està desquadrada, perquè 
no incorporem una qüestió que vostè diu. Molt bé, aquesta informació potser no la tenien 
suficientment clara, però nosaltres hem presentat una proposta, cosa que en vuit anys vostès no 
han fet. Aquesta potser és una diferència, en tres dies, de tenir això nosaltres abans de què 
vostès convoquessin i lliuressin aquesta documentació, tenien aquí una proposta, que de vostès 
no havíem tingut mai una proposta alternativa. Per tant, potser aquí hi ha una petita diferència 
en la forma de fer oposició i evidentment que ho hem tingut en temps, però amb el temps que 
diu la llei, no amb el temps necessari per poder treballar això. Tot i així hem treballat més que el 
que vostès treballaven quan havien de revisar els nostres pressupostos. Tot i així hi ha una 
diferència important i miri nosaltres ho hem tingut en format electrònic, doncs miri perquè ho 
vam demanar cosa que vostès no feien, cosa que vostès no feien. Això potser demostra una 
diferència en la voluntat de treball de l’oposició de treballar els temes, de preocupar-se’n, 
d’analitzar-los. Per tant, vostès no ens han donat cap cosa en format electrònic d’entrada. Vam 
ser jo d’una banda fent una trucada a la interventora, que va demanar autorització a vostès i 
vostès la van autoritzar, cosa que els hi agraeixo, i una instància que va presentar el nostre cap 
de grup demanant la liquidació i també ens la van facilitar en format digital, cosa que també els 
hi agraeixo, però la diferència és que vostès mai no van demanar aquesta informació, potser per 
això no la van tenir. Per tant, si volem que les regles del joc siguin per tothom iguals i que ens la 
facilitem en format digital perfecte, però un també s’ha de preocupar de fer la seva feina a 
l’hora de fer oposició, com quan està en el govern, doncs quan està a l’oposició també té una 
feina a fer i tenim l’obligació de fer-la. No per posar pals a les rodes, com se’ns va acusar en el 
darrer Ple, sinó perquè és el nostre dret i és el nostre deure. Gràcies. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Fernández. Sr. Fernández, a mi m’agrada molt que faci treball des de 
l’oposició. Jo vull aprofitar per fer alguns comentaris, però en primer lloc el que vull és agrair el 
treball que han fet des dels Serveis d’Intervenció municipals. Un esforç important quan s’agafa 
un equip de govern nou i s’agafa l’estructura complexa d’un pressupost. Vull agrair al regidor 
d’Hisenda també aquest esforç i la gran dedicació que ha tingut les darreres setmanes en les 
quals gairebé no s’ha mogut d’aquesta cosa i que realment és una tasca “encomiable” i que ha 
donat un resultat molt bo. Li vull fer alguns comentaris respecte a algunes apreciacions que 
vostè ha fet. És cert que en la base del pressupost s’ha utilitzat l’existent. Aquesta base que 
vostè troba tan gris, que és la mateixa base que com li ha dit el regidor d’Hisenda s’ha treballat 
els darrers anys, però aquesta base té bastants novetats i les ha comentades prou bé el regidor 
d’Hisenda. Jo després en destacaré alguna. Vull fer-li algun comentari. Reconec que hem posat 
alguna subvenció optimista en el tema PUOSC que és l’única de què disposem, però en canvi 
no hem posat ni FEDER ni xarxa Barcelona i també arribaran. Per tant, probablement la previsió 



 

optimista de PUOSC quedarà abastament compensada quan entri el FEDER i quan entri la xarxa 
Barcelona, que són subvencions que s’estan tramitant ara. Més comentaris, el assessor que 
vostès han volgut criticar que passa de 20 a 25 hores, hi ha un motiu actualment i és que 
l’actual cap de Territori s’incorporarà com a personal directiu a l’Ajuntament de Mollet i, per 
tant, deixa la seva plaça vacant. Per tant, el coordinador de les àrees de Territori i Obres i 
Serveis farà també les funcions de cap d’àrea de Territori. Aquest és un fet a destacar també li 
volia fer esment al grau d’execució del pressupost del 2007. Pressupostar amb ICIO 2.100.000 
euros va ser molt agosarat. És evident que es comptava amb la llicència de la Universitat 
corporativa de Telefónica, però probablement també es comptava amb les llicències d’obres del 
Pla de les Hortes i amb les llicències d’obres de Maiols Mas Planes. Aquestes llicències no 
vindran mai. Per tant, aquesta previsió tan optimista ens portava a una situació pressupostària 
incorrecte que donava un resultat bastant negatiu per aquest pressupost, però ha aparegut la 
loteria i podrem salvar el pressupost del 2007, el pressupost que van fer vostès, amb aquestes 
previsions tan desencertades i és aquesta plusvàlua a la que vostè ha fet esment de la previsió 
de 800.000 euros hem passat a 2.000.000 d’una sola tacada i hi ha 1.200.000 euros que vénen 
directament del Golf de Vilalba. Això és fruit de la casualitat perquè va ser una venda entre 
empreses del propi grup que no va calcular que els hi repercutiria en l’increment del valor dels 
terrenys urbans. Això ha caigut del cel i permetrà quadrar l’exercici 2007, cosa que si no hagués 
estat impossible. A mi aquest pressupost m’il.lusiona, i m’il.lusiona primer perquè és el primer 
que fem i és el primer que ens permetrà ser operatius. M’il.lusiona perquè podem incorporar 
quatre persones en llocs estratègics per fer funcionar la casa i tres persones més en el cos de la 
Policia Local que ens permetran augmentar els serveis i augmentar la seguretat dels nostre 
municipi. Això hem pogut fer-ho amb un gran esforç, perquè realment la situació no és per tirar 
coets. Aquest esforç ens fa doncs que puguem tenir aquestes persones per millorar el servei del 
municipi. M’il.lusiona també que després de tants anys per fi puguem tenir una previsió de 
“peatonitzar” el carrer Major, que és el carrer més antic del municipi, antic camí ral, un punt 
neuràlgic i que ha de ser un lloc emblemàtic per donar la imatge que realment volem d’aquest 
municipi. M’il.lusiona també que a la vegada que endrecem el centre puguem deixar resolts els 
problemes d’urbanització de sectors perifèrics com: Can Gurri o el barri Sant Jordi que es 
trobaven absolutament desatesos i absolutament desemparats respecte del municipi; també 
apareixen altres coses, com el fet de què es pugui desembussar el centre del poble obrint el 
carrer Hermenegild Carrera. Hi ha inversions molt interessants com és la de la ruta prehistòrica 
que realment és un bagatge i un patrimoni que tenim i que val la pena que cuidem en Educació 
i en Ensenyament ja els hi vam explicar les relacions que teníem amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat i omplint el full de ruta que vam establir amb ells, allà apareixen el 
projecte de l’escola bressol de la Torreta i el projecte de l’escola bressol de la Roca. La redacció 
d’aquests projectes permetrà tramitar les subvencions per poder-los executar seguidament i 
tenim un termini màxim per demanar aquestes subvencions que és 31 de desembre. Per tant, 
s’ha fet la subvenció amb el temps pertinent per arribar allà on s’ha d’arribar a l’objectiu de 
tenir aquestes escoles bressol operatives. Jo celebro que en el seu pressupost alternatiu aparegui 
en una primera frase la “redacció del projecte d’una nova escola bressol al Pla de les Hortes” la 
frase. Ho celebro perquè al Pla de les Hortes l’únic solar d’equipament que quedava sota una 
línia d’alta tensió i està travessat per la canonada d’ATLL. Podrem modificar aquest Pla parcial, 
podrem modificar aquesta ubicació d’aquesta zona d’equipaments i podrem ubicar aquí l’escola 
bressol vinculada a l’escola Mogent que ha iniciat ja les seves obres. Per tant, aquesta és una 
bona notícia, com bé saben hi ha coses que no apareixen en aquest pressupost, perquè vénen 
arrossegades de l’anterior que no s’ha executat, de l’annex d’inversions, i poso un exemple 
important, com és el CEIP la Torreta. El CEIP la Torreta es farà amb els ingressos que retornen 
de la Generalitat després d’haver fet el CEIP Mogent. Per tant, això no es visualitza ara en 
aquest annex d’inversions, però sí que formarà part també del que es pugui dur a terme en els 
propers anys. Agraeixo que hagin presentat vostès un pressupost d’inversions alternatiu, però 
també hagués agraït que ho hagués explicat tot. El mes de setembre se’ls va requerir perquè 
fessin propostes, suggeriments, aportacions i no vam rebre res. Llavors vam fer un segon 
requeriment i no vam rebre res. Finalment, divendres passat dia 11 quan encara no s’havia 
convocat aquest Plenari i per tant vostès no tenien la documentació, cosa de la qual s’ha 
queixat, van donar entrada a aquest pressupost alternatiu, quan estava tot pràcticament 
enllestit i tot a punt d’enviar-se. És obvi que era impossible considerar-lo i tenir-lo en compte, 
tot i així ens l’hem mirat. Hem vist que és molt optimista amb els ingressos, ingressos difícils de 
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justificar. Jo diria que una mica populista amb les despeses, perquè intenta repartir per tot i per 
tothom, fins i tot posant actuacions que no són d’aquest Ajuntament i que per tant no tenen 
cost. El cost és zero però les fan altres administracions. M’ha semblat que hi havia aquesta 
intenció. Si que vull destacar també el que ha dit el regidor d’Hisenda que és aquesta despesa 
de 510.000 euros en adquisició de patrimoni. Perquè quedi ben clar, això és un solar que hi ha 
al final del carrer de l’Església baixant cap a la (inintel.ligible) sobre el riu a mà dreta. És un solar 
qualificat de verd públic i que després de disset anys d’estar qualificat fa dos tres anys que els 
seus propietaris van sol.licitar l’expropiació. Això ha durat un temps ha arribat a una fase 
terminal. En aquest moment, l’única oportunitat que té l’Ajuntament és considerar-lo en el 
pressupost i pagar per aquest solar, quan just a l’altre costat del carrer s’està desenvolupant el 
Pla de les Hortes i quan el propi Pla de les Hortes preveia un vial d’una forma estranya que venia 
del carrer de dalt. Quan nosaltres reiterades vegades, en aquesta Sala Plenària, vam dir i vam 
demanar que tot aquest verd públic que s’hauria d’obtenir per expropiació si s’incorporés el Pla 
parcial i per tant s’entrés en un mecanisme de reparcel.lació obtingués un benefici urbanístic, 
però no li costés ni un “duro” al municipi. Això no va ser escoltat no es va atendre aquest 
suggeriment. Finalment, apareix aquí per desquadrar el pressupost amb 510.000 euros, una 
quantitat considerable que realment no hauríem d’haver assumit. Bé, crec que ha estat 
abastament explicat el pressupost i el que hauríem de fer és passar a aprovació. 
 
S’aprova per set vots favorables del grup municipal de CiU i del grup municipal 
d’ERC, i sis vots en contra del grup municipal Socialista. 
 

B.7. Delegació a l’OGT de l’inspecció de l’ ICIO. 
 
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General en data 16 de gener de 2008: 
 

“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la 
titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal 
que dites facultats es podran delegar en altres Entitats locals en quin territori estigui 
integrat el Municipi. 

També l’article 8 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu fórmules de col·laboració entre 
Entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic municipals. 

A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria de gestió 
dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT) aquest 
Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de 
funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos. 

Atès l’interès que representa per a aquesta Corporació l’exercici eficient de les 
competències atribuïdes, i considerant, conforme a dret, procedir a la delegació 
d'aquestes a l'empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei 



 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i article 8.b) del Reglament General de Recaptació aprovat per R.D. 939/2005 de 
29 de juliol, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
PRIMER.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,  
mitjançant  anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran d’entendre 
modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals en els sentit que s’especifica seguidament: 
 
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals 
s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en 
via executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la 
provisió de constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb la 
notificació del corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent.  
 

SEGON.- Ampliar la delegació en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu 
l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de liquidació, inspecció i recaptació 
dels tributs que a continuació s'especifiquen: 

I –  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

• Concessió i denegació de beneficis fiscals  
• Revisió de les autoliquidacions presentades  
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  
• Expedició de documents cobratoris  
• Pràctica de notificacions de les liquidacions  
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

TERCER.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any, 
la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar 
sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no 
inferior a sis mesos abans del cessament. 

QUART.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a 
l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
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CINQUÈ.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 
contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la taxa establerta a 
l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària, que estigui vigent en el 
moment de realitzar les actuacions; sense perjudici del que puguin establir les 
disposicions transitòries de la mateixa, en cas que es modifiqui. 

S’inclou com annex als presents acords text de l’Ordenança que regirà des de l-1-2008, 
les determinacions més importants de la qual, en relació a la delegació de funcions 
aprovada mitjançant els acords anteriors, són: 

• Sobre les quotes recaptades i els recàrrecs d’extemporaneïtat s’aplicarà el 
1,25%  

• L’import dels interessos de demora es transferiran íntegrament a l’Ajuntament  
• Sobre les sancions recaptades, s’aplicarà la taxa del 20 %.  

SISÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per 
aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves 
pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

SETÈ.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida. 

VUITÈ.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present acord 
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per a 
general coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 

 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
Alcalde.- Passem al punt B.7. que consisteix en la delegació en l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona (OGT) de la inspecció de l’ICIO. Això ho explico jo. Vejam el servei 
de la Diputació, l’OGT de la Diputació, ens ofereix un servei per revisar l’ICIO en el temps que 
és possible que són els quatre darrers anys. Això s’està fent a molts municipis, perquè l’objecte 
de l’ICIO és el pressupost real del cost de les obres. Fins ara, quan s’aplica l’ICIO es presenta un 
projecte, és fa sobre unes taules, sobre uns mòduls estimats i aquests mòduls acostumen a estar 
molt allunyats de la realitat. Quan es comprova després altra documentació annexa a les obres 
resulta que hi ha un desviació important dels pressupostos que en canvi apareix en documents 
registrals, escriptures públiques, o en documents que van a l’Agència Tributària. En canvi, s’està 
d’alguna manera regatejant el impost dels Ajuntaments. Llavors això que hi ha a l’OGT i ho té 
molt per la mà; ens ha ofert aquest servei i el que portem aquí a aprovació és acollir-nos per 
poder revisar les llicències dels darrers quatre anys. S’ha fixat un import mínim i es farà per 
obres de més de 700.000 euros de pressupost. Les obres que estan per sota, les obres diguem-
ne petites, que afecten a particulars, aquestes seran objecte de revisió. Algun comentari, Sr. 
Albert Gil...?, Algun comentari, Sr. Estapé...? 
 
Sr. Estapé.- Sí un comentari molt breu. Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa, perquè 
precisament l’OGT ha demostrat sempre la seva enorme comptència, doncs amb les seves 



 

actuacions i segur que faran molt bé amb aquest tema de revisions. Com vostè ha dit, les 
llicències d’obres es calculen, ara mateix, sobre uns mòduls i uns barems; antigament es feien 
sobre els pressupostos que ens passaven els arquitectes que eren escandalosament baixos, però 
amb la introducció dels mòduls vam duplicar els ingressos de l’ICIO en el seu moment, que 
eren molt més ajustats a la realitat. És cert que en alguns casos doncs aquests mòduls no 
s’ajusten suficientment al que s’acaba construint, un bon cas entenem nosaltres que és el cas de 
la Universitat corporativa de Telefónica on hi ha informacions que la inversió total és al voltant 
de 30 milions d’euros. Per tant, la llicència d’obres corresponent, doncs hauria d’estar al voltant 
dels 800.000 euros que abans comentava el meu company Carles Fernández. Per tant, donem 
suport a aquesta inciativa, perquè es facin les inspeccions a través de la Diputació de Barcelona. 
Tot i que no hem d’oblidar que l’Ajuntament ho podria fer-ho perfectament directament, per 
tant el tema d’inspecció en aquest cas concret el podem fer directament o indirectament. 
L’única cosa que estem fent és delegant aquesta tasca a un organisme, doncs amb una 
competència i amb uns experts especialitzats que ens garanteixen, doncs el màxim d’ingressos. 
Gràcies. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé, pel seu suport. Passem a votació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
B.8. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a 
exercicis anteriors. 
 
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
General en data 16 de gener de 2008: 
 

“ATESA la necessitat de reconeixement extrajudicial de crèdits per la presentació al 
departament d’Intervenció amb data 13 de desembre de 2007 d’una factura de data 
31 de juliol de 2006 corresponent a exercicis anteriors a nom de Serveis Integrals 
Kreagest, S.L. d’import 394,40 euros relativa a uns desperfectes per actes vandàlics en 
la gespa artificial del camp de futbol de la Roca-Centre. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 176 TRLHL i 26 RD 500/1990 amb càrrec a  
l’estat de despeses de cada pressupost només podran contraure’s obligacions derivades 
d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin 
en l’any natural del propi exercici pressupostari. No obstant, s’aplicaran als crèdits del 
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents: 
 

a) Les obligacions procedents d’exercici anteriors a què fa referència l’article 
60.2 RD 500/1990. 

 
ATÈS que de conformitat amb l’article 60.2 RD 500/1990 correspon al Ple de l’entitat 
el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que existeixi dotació pressupostària, 
operacions especials de crèdit, o concessions de quita i espera. 
 
ATÈS que de conformitat amb l’article 18.3 de les Bases d’Execució del Pressupost per 
al 2008 quan el reconeixement d’obligacions sigui conseqüència necessària de la 
realització efectiva d’una despesa en exercicis anteriors, sense que s’hagi autoritzat el 
compromís d’aquesta despesa i sense que existeixi consignació pressupostària, la seva 
aprovació correspon al Ple.  
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VIST l’informe de Secretaria emès en data 10 de gener de 2008, en relació amb el 
procediment i la legislació aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels 
esmentats crèdits pertanyent a un altre exercici pressupostari durant l’actual. 
 
VIST l’informe d’Intervenció de data 10 de gener de 2008. 
 
VISTA la relació comptable de factures F2008/1. 
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a exercicis 
anteriors que es relacionen en la relació de factures F2008/1 i aplicar-los amb càrrec al 
Pressupost de l’exercici 2008. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament per a la 
seva comptabilització.”  
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
Alcalde.- El punt B.8. tracta d’aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a 
exercicis anteriors. Té la paraula el Sr. Manel Álvarez, regidor d’Hisenda. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies senyor alcalde. Es tracta d’una factura de l’any 2006, concretament del 31 
de juliol, de l’empresa Serveis Integrals Creagest, SL, per un import de 394,44 euros que havia 
quedat traspaperada. Es tracta d’una factura per uns serveis que va fer aquesta empresa per un 
actes vandàlics a la gespa artificial del camp de futbol de la Roca centre. L’Ajuntament va cobrar 
de l’asseguradora i que això havia quedat pendent, en un calaix diguem-ho així, i l’hem de 
comptabilitzar. Gràcies. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Àlvarez. Algun comentari, Sr. Albert Gil...? Algun comentari, Sr. Estapé...? 
Passem a votació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

C) CONTROL DE LA GESTIÓ MUNICIPAL 
 
Alcalde.- Bé, fins aquí hem acabat el segon bloc de dictàmens, propostes o mocions 
resolutòries. Passem... Endavant, passem al tercer punt de control de gestió municipal. 
 
C.1. Donar compte de resolucions en matèria de personal. 

Alcalde.- En primer lloc, donaré compte de les resolucions en matèria de personal. Dic la 
primera és la contractació Sra. Maria Teresa Pérez Rodríguez, que en virtut d’un pla d’ocupació, 
s’ha incorporat a l’Ajuntament en l’Àrea d’Obres i Serveis. 
En segon lloc, la Sra. Mercè Masana Casamitjana, treballadora social, va demanar excedència 
per incorporar-se a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i ha cessat en el seu càrrec. Agraïm 
els serveis que ha prestat la Sra. Mercè Masana en aquest temps en el nostre Ajuntament. 
En tercer lloc, s’ha contractat la Sra. Sandra Martínez Solasagalès, en règim de contracte laboral 
no permanent, per un termini de 6 mesos, per prestar els serveis com a conserge dels centres 
culturals. I, aquesta és la darrera, algun comentari...? 



 

 

 
C.2. Resolucions d’Alcaldia. 

Alcalde.- Passem a l’apartat C.2. de Resolucions d’Alcaldia. Algun comentari...? No.. 
 
C.3. Informes d'Alcaldia. 

Alcalde.- L’apartat C.3. d’Informes d’Alcaldia, no hi ha informes... 
 
C.4. Precs i preguntes 

Alcalde.- I obriríem l’apartat C.4. de precs i preguntes. Alguna pregunta...? 
 
Sr. Estapé.- Sí, Sr. Ros abans de començar el torn de preguntes, que en farem diverses a 
diferents regidors que estem aquí en aquesta sala, voldria fer, si m’ho permet, un parell de 
comentaris. Primer de tot traslladar el nostre condol a la Sra. Marta Pujol, per la defunció de la 
seva àvia, ens agradaria també que traslladés el nostre sentiment a la seva família. En segon lloc, 
si em permet també, no hem volgut fer-ho abans, però m’agradaria fer-ho conjuntament però 
traslladar el nostre agraïment a la tasca que ha portat a terme la Mercè Masana, l’assistenta 
social durant gairebé 7 anys en aquest Ajuntament. És una persona que ha demostrat una 
sensibilitat extraordinària per les persones. És una persona que s’ha guanyat l’afecte de molta 
gent gran, moltes persones necessitades d’aquest municipi i estic ben segur que la trobarem a 
faltar. Al mateix temps, voldria aprofitar per donar el nostre agraïment també a la tasca que ha 
portat a terme el Sr. Josep Quesada, que a partir del dia 1 de febrer, si no tinc mal entès, doncs 
comença a treballar a l’Ajuntament de Mollet, com a cap de l’Àrea d’Urbanisme. Prefereixo fer-
ho avui que no en el proper Ple ordinari que serà d’aquí a dos mesos. Són 17 anys de dedicació  
en aquest Ajuntament, 17 anys de servei públic, 17 anys d’una professionalitat extraordinària 
amb diferents equips de govern, amb CiU, amb el PSC, crec que també amb vostès i també 17 
anys en què ens ha demostrat que és una persona que a títol personal, doncs és una gran 
persona.  
A partir d’aquí començaríem amb les preguntes, començant per el Sr. Jordi Font, i jo, si em 
disculpen, també aniré als serveis. 
 
Sr. Font.- Bé, tenia dues preguntes. Una és sobre una cosa que abans ha comentat l’alcalde que 
era sobre les obres del TGV, i era preguntar-li com està aquest tema, perquè a la zona de Can 
Massaguer, pel que m’han comentat, han començat la tallada d’arbres. No sé si sap que això 
està en consonància amb que ja començaran les obres. Veure com està aquest tema, i llavors 
veure quin és el seguiment que es farà des d’aquí a l’Ajuntament. A nosaltres, doncs a veure, 
també ens agradaria seguir aquest tema, perquè vaja tal i com sabem tots és l’obra que pot 
afectar molt i s’hi haurà de fer un seguiment exhaustiu, perquè perjudiqui el menys possible a 
tots els veïns del municipi, una és aquesta. L’altra és preguntar, a Santa Agnès ja han començat 
les obres de la UA-13A, que ja he vist que van a bon ritme. Llavors voldria saber com està tot el 
tema de la UA-14. Jo, a mitjans de novembre, em vaig reunir amb el Sr. Fortí i em va dir que 
s’havien parat les obres el que l’alcalde va comentar aquí, que es tornaven a començar. Encara 
no han començat, llavors ja en els plànols que es van comentar de desdoblament de l’avinguda 
Gaudí. Ens van comentar que ens en farien una còpia i ens els ensenyarien i ens els explicarien a 
data d’avui no en sé res. Llavors també el tema del torrent, el tema del torrent a l’altre costat de 
l’avinguda Gaudí em va comentar el Sr. Fortí que es cobria allò. Llavors, veure com està aquest 
tema i els informes que ha donat l’ACA sobre això. 
 
Sra. Las Heras.- Sí, jo torno a anar al tema de pressupostos, volia saber on trobar quina és la 
partida a la que fa referència el reforç a les polítiques educatives que parleu en el capítol II del 
document aquest que el seu passat, a quina política educativa es refereix o a quin projecte 
educatiu, perquè no ho trobo, no sé si pot ser activitats d’ensenyament i llavors voldria que 
m’espliqués si és que (inaudible). 
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Alcalde.- Sra. Caterina Palma... 
 
Sra. Palma.- Bé, jo en primer lloc, amb tot el respecte voldria fer-li una pregunta al Sr. Álvarez i 
no sé com fer-li, perquè el 20 de setembre li vaig fer i encara estic esperant contesta i és quins 
diners es van gastar de més en el pressupost de la festa major de la Roca centre. Li vaig 
demanar el 20 de setembre, al primer Ple que vaig poder parlar. En el Ple del novembre que 
vaig poder tornar a parlar vostè va agafar el compromís de donar-me la xifra. Estem a gener i 
encara no tinc la xifra. No és un tema personal Sr. Álvarez, però considero que és un tema prou 
important que la gent sàpiga en què s’estan gastant els diners públics, que són de tot el poble. 
Crec que les activitats populars són molt importants, però una mala gestió o una gestió 
improvisada, com crec que va ser el cas de la festa major d’estiu de la Roca centre genera 
despeses que realment són injustificables. M’agradaria que em podés donar, si pot ser, avui 
mateix la xifra exacta, perquè quatre mesos de retard, encara que vostè tingui molta feina, no 
justifiquen no podem tenir una dada que s’ha demanat i que s’ha reclamat diverses vegades i ja 
no em queden més vies per tornar-li a demanar. Lligat amb aquest tema, veient l’execució del 
pressupost d’aquest any 2007, la partida que fa referència a activitats populars que és 
concretament la partida destinada a les festes majors del municipi: la Roca, Santa Agnès i la 
Torreta i altres activitats i actes que se celebren per dates tradicionals té un desfase sobre el 
pressupost i un desviament sobre el pressupost de 118.000 euros, estem parlant de gairebé 20 
milions de pessetes. El pressupost inicial d’aquesta partida del 2007 eren 190.000 euros, dels 
190.000 euros hi ha una despesa de 302.059 euros i seguint se seva regla bàsica sobre els 
pressupostos, que jo tampoc hi entenc, però el que vostè ha dit ho entenc perfectament i és 
que els pressupostos han de quadrar, però a mi no em quadra que tinguem 190.000 euros per 
gastar i ens en gastem 302.000. Aquests són els números que ens han passat correu electrònic 
estan aquí. Mirant-nos aquest llistat, en el que hi ha molts desviaments dels pressupostos 
inicials, jo he trobat que aquesta dada és la desviació més alta de totes les que hi ha i li torno a 
preguntar: jo m’imagino que d’aquests 20 milions de pessetes de desfase, de desviament, que 
hi ha sobre el pressupost inicial, no tots deuen correspondre a la festa de la Roca centre d’estiu. 
Crec que una bona part sí, i li torno a reiterar, què és per una mala gestió...?, o per una gestió 
improvisada...? En tot cas, m’agradaria saber i que coneguéssim tots els ciutadans del poble en 
que s’han gastat aquests diners. Una altra cosa que em sorprèn moltísssim sobre el pressupost i 
també sobre aquestes dades és que l’any 2007 pressupostem 190.000 euros i aquest any, em 
sembla que, en pressupostem 180.000. Bé, doncs expliqui’m si és aquesta la quantitat o més. 
Això d’una banda, en tot cas que ens expliqui aquest desviament a què correspon. 
Una altra tema, que també em preocupa, és el tema de la calefacció, també en el pressupost he 
vist que han baixat la partida, però els pares dels nens de l’escola Pilar Mestres vam poder veure 
com el dia del concert de Nadal, que feien els nens de l’escola, doncs feia un fred que pelava. 
Realment, crec que és un equipament hauria de tenir solventat el tema de la calefacció, tampoc 
no entenc que hi hagi aquest desfase de pressupost. 
La darrera pregunta que tenia que, no sé si correspon a vostè o a qui correspon, és la utilització 
dels equipaments municipals, no sé si hi ha alguna normativa que reguli o quin és el seu criteri 
per regular l’equipament l’ús dels equipaments municipals per els partits polítics. Li demano i 
ho pregunto en general, perquè no sé a qui correspon, perquè al mes de novembre, si no 
recordo malament el nostre partit va demanar i va entrar una instància per demanar a la Torreta 
que ens deixessin utilitzar una sala per fer una reunió respecte al tema de l’escola de la Torreta i 
no hem rebut resposta. En canvi, d’altra banda, sabem que altres equips-partits polítics estan 
utilitzant, ens ha arribat, estan utilitzant espais públics i equipaments públics per realitzar 
reunions o les seves activitats. En tot cas, doncs és saber quin reglament estan utilitzant o quina 
regulació tenen respecte això.  
Llavors, pel Sr. Albert Gil amb tot el respecte i amb tot el “carinyo”, saber què ha passat amb el 
butlletí municipal...?, què ha passat o què està passant...?, i sobre tot a mi m’agradaria que ens 
expliqués a tots a què es dedica la Regidoria de Comunicació, quin contingut té...?, què s’està 
fent...?, si sabem quelcom o no de la televisió digital terrestre, si hi ha nous mitjans de 



 

comunicació que es pensen engegar...?, bé, quin programa té o que pensen fer, i també la de 
Participació Ciutadana que també desconeixem que està fent. Moltes gràcies. 
 
Alcalde.- Gràcies Sra. Cati Palma. Sr. Julio Caña..., endavant... 
 
Sr. Caña.- Sí, bona nit. Jo voldria saber què passa amb l’escola de primària de la Torreta, per 
què no s’ha adjudicat encara aquest projecte...?, quina intenció tenen...?, potser l’han 
anul.lat...? En cas que l’hagin anul.lat, és conscient del temps que estem perdent aquí. Res més. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Julio Caña. Sr. Carles Fernández.... 
 
Sr. Fernández.- Recordo que en una sessió plenària vostè va comentar que no s’utilitzarien els 
equipaments o les obres que estiguessin totalment recepcionades. Per tant, el que li pregunto 
és quin és l’estat de recepció de la plaça del Mogent i del pavelló que estan en aquests 
moments en ús. Si s’ha fet ja la recepció definitiva i s’ha fet una recepció provisional, quina 
recepció s’ha fet...?, i si la recepció que s’ha fet és provisional quina és la diferència entre la 
plaça del Mogent i el pavelló i la plaça de Can Torrents, perquè no acabem de entendre 
aquesta diferència que mantingui una plaça segrestada, des de fa ja doncs set mesos. Ahir va fer 
set mesos que vostès van entrar al govern. Ahir va fer set mesos que va ser la última vegada que 
es va poder utilitzar aquesta plaça, el mateix dia que vostès entraven al govern amb una festa 
del comerç. Avui fa set mesos que aquesta plaça està segrestada. Per tant, quina diferència hi ha 
entre un equipament i un altre...?, perquè en uns es pugui donar l’ús; potser és que s’ha donat 
la recepció definitiva en els dos casos, però em sembla que no, per tant quina és la diferència. 
En referència al pavelló, el passat dimarts es va procedir a la inauguració del pavelló. Crec que i 
aquí és un tema de maneres i li dic però sense cap ànim i pretensió de que les canviïn, perquè 
són les maneres que van anar demostrant quan estaven a l’oposició i són les maneres que tenen 
al govern. Un pavelló és una obra en la que molta gent hi ha tingut a veure. Jo crec que és de 
justícia... Vostè va fer un comentari respecte als alcaldes que van aprovar el Pla General; hagués 
estat de justícia que hagués convidat a aquesta recepció a l’alcalde que va aprovar el Pla 
General el Sr. Joan Pujol; crec que hagués estat de justícia que hagués convidat a última hora i 
corre cuita al següent alcalde que va fer aquests treballs que és en Salvador Illa, i el van convidar 
no com a alcalde sinó com a director general d’Infraestructures de Justícia. Crec que és de 
justícia hagués convidat als regidors d’esports que han estat treballant aquest projecte. Crec 
que és una qüestió de formes i de maneres i ja va fer vostè el comentari, però crec que no 
hagués estat de més; nosaltres vam convidar als nostres exregidors del nostre grup i em va 
saber molt greu veure al Sr. Joan Pujol a dalt a la grada i no podent estar, perquè ell també ha 
tingut alguna cosa a veure, tal i com vostè va dir, per tant, a mi em va saber greu aquesta falta 
de maneres per part de vostè, no només amb la gent del nostre grup sinó amb gent que va 
estar en el seu propi grup polític. Per tant, crec que les maneres són important. I perdoni, però 
no me’n puc estar de dir-ho el Sr. Maldonado a qui vostè li va fer l’únic agraïment personal és la 
persona que durant dos vegades va anar posant traves a la subvenció. Aquesta subvenció de 
600.000 euros que al final va arribar i que si va arribar va ser perquè des del Departament de 
Justícia es va forçar a Esports perquè arribessin els diners, no pas perquè el Sr. Maldonado 
tingués la voluntat, sinó que va absolutament traves i més traves. Per tant, fer-li un agraïment a 
aquella persona em va semblar un insult a tota la gent que a participat en aquest procés, fins i 
tot al Sr. Joan Pujol. Per tant, amb tot el respecte, crec que les formes i les maneres doncs 
també és important mantenir-les en política. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Fernández. Sr. Estapé... 
 
Sr. Estapé.- Sí, primer de tot voldria fer un petit aclariment a un comentari que vostè ha fet, si 
m’ho permet. Jo li voldria recordar un concepte que es diu el dret a la informació dels 
ciutadans. La informació que hi ha en aquest Ajuntament no és tota pública, perquè nosaltres 
ho vivim, hi ha una informació que se’ns facilita i una altra que no, i som un grup municipal i 
tenim unes prerrogatives, ho dic perquè en el tema de la formigonera vostè ens ha parlat d’un 
període de temps en el qual hi havia una tramitació tècnica en la qual no intervenien els 
responsables polítics. S’hauria de mencionar que hi ha un període, marcat per llei, d’informació 
pública i l’especifica molt bé. Aquell període d’informació pública comença quan vostè, com a 
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alcalde, signa un edicte. Aquest és el període crític, perquè tot el demés són qüestions, primer, 
administratives i qüestions administratives que a més a més tenen una informació restringida, 
però a partir del moment que vostè signa un edicte, que l’havia de signar pel juliol de l’any 
passat i el va signar després més tard, comença el és el període d’exposició al públic i a partir 
d’aquell moment hi ha el punt crític en què és molt important que tothom estigui informat i 
tothom pugui presentar les al.legacions corresponents i fer exercir el seu dret de participació 
pública. Això és el que no va passar. De totes formes, anant als temes que ens ocupen. Vostè ha 
dit que aquest és un pressupost que l’il.lusiona a nosaltres en il.lusionaria molt més que 
inclogués totes les propostes que hem presentat, al voltant de 40 propostes, que els hi hem 
facilitat, en què estan detallades les inversions i estan detallades com es financen. Ens hauria 
il.lusionat molt més si vostès haguessin acomplert els pactes de govern que han signat, i que es 
plantegin, a data d’avui, el seu Pla Actuació Municipal del mandat tal i com es van 
comprometre en aquest document de pacte que van signar. No ho fan. La meva pregunta és 
quan s’ha de presentar aquest Pla d’Actuació Municipal...?  
Ens hagués il.lusionat molt, si la principal necessitat del municipi referent a l’accés a un 
habitatge a un preu assequible, doncs en el pressupost o en l’exposició de motius d’avui, 
perquè és un tema que no necessàriament ha de tenir una implicació pressupostària s’hagués 
explicitat. Hi ha una gran necessitat i una gran expectació. L’únic que trobem en aquest 
pressupost i l’únic comentari que s’ha fet és que es preveu vendre la parcel.la de l’antiga escola 
bressol, una cosa que anteriorment s’havia dit que no es faria, i que es preveu fer-hi habitatge 
concertat, com se’ns va explicar ahir en aquesta parcel.la, aconseguint uns ingressos per 
l’Ajuntament de al voltant d’un milió d’euros o 1,2 milions d’euros i al mateix fent habitatge 
concertat. Això és de difícil quadrar a preu assequible i al mateix temps aconseguir molts diners 
no lliga, perquè si l’habitatge és assequible vol dir que el preu del terreny no s’ha cobrat. El que 
vostès ens proposen és bàsicament aplicar una nova modalitat d’habitatge que no està 
aprovada encara. No està normativitzada. Una nova modalitat que està pensada per executar-la 
en aquells àmbits en què es fa molt habitatge públic a règim general o a règim concertat 
normal, doncs fer algun habitatge concertat més. El que no respon a aquesta modalitat és la 
necessitat del municipi. Si avui en dia a la Roca un pis de 90m2 està al voltant dels 50 milions 
de pessetes; el preu concertat català aquest que vostè menciona estarem parlant de pisos entre 
40 i 45 milions de pessetes. Això no és habitatge a un preu assequible per els joves del 
municipi, el que si que és habitatge a preu assequible són les propostes que nosaltres vam 
presentar dels 220 habitatges els quals tenien preus al voltant dels 25 milions de pessetes, de 50 
a 25, no de 50 a 40 o 42 o 45. La meva pregunta aquí és Sr. Ros perquè cada vegada, a cada 
Ple tenim informacions diferents, quan té la intenció de presentar un Pla d’habitatge que és la 
prioritat número 1 del municipi. Pel que fa a la gent gran, ens hagués il.lusionat molt que 
s’hagués pressupostat una partida per construir el nou Casal d’Avis de la Roca, que fa molta 
falta. Un Casal d’Avis de la Roca que amb un conveni que teníem amb l’INCASÒL es construïa a 
cost zero. S’encarregava de l’edifici cedit a l’Ajuntament. La meva pregunta també aquí és quan 
pensa construir el Casal d’Avis que fa falta...? 
Pel que fa a equipaments escolars, doncs ho ha comentat ja el company Julio, ens preocupa 
molt l’anul.lació d’aquest concurs després de més de sis mesos de pensar i repensar, molt de 
temps per prendre una decisió molt simple, de si es tira endavant un concurs o si es tira enrere, 
en tot cas, és un concurs consensuat. Hem perdut aquests sis mesos, si es vol treure un nou 
concurs es trigarà tres o quatre mesos en el procés de publicació i adjudicació més el temps de 
redacció i ens anem si compta vostè els terminis a final d’any. Aquesta és l’escola que havia 
d’estar a final de l’any 2008 i ara, estarà al 2009...?, començarà al 2009 aquesta escola, amb els 
terminis que vostè està plantejant...? Bé, la nostra pregunta, reitero la pregunta del company en 
Julio Caña. A la nostra proposta també es recull el nivell d’equipaments escolars. La redacció del 
projecte de l’escola de Santa Agnès creiem que l’any que ve, a finals de l’any que ve, principis 
de l’altre podríem amb el creixement de la població de Santa Agnès plantejar aquest projecte 
educatiu, perquè la Roca necessita noves escoles. Si vostès han fet aquest plantejament en un 
estudi anterior, doncs segur que ho tenen molt present. Tenim el terreny a Santa Agnès el solar 
està perfectament condicionat, demanem en la nostra proposta que s’inclogués una partida per 
començar la redacció d’aquest projecte. No havia de ser a principi d’any, podia ser durant l’any, 



 

però que aquest exercici hi hagués un compromís per aquesta escola i que es fes des del 
municipi de la Roca, perquè és el que garanteix la màxima participació i la màxima involucració 
de tots els veïns, ho pot fer directament el Departament d’Educació, però sempre són fórmules 
més distants i més fredes i amb un equipament que ha de ser emblemàtic pel poble de Santa 
Agnès, és lògic que des del municipi ho liderem avancem els diners que després se’ns retornen i 
podem assegurar la màxima involucració de tots els veïns i les entitats de Santa Agnès. També a 
nivell educatiu ens hauria agradat que s’hagués inclòs a l’escola de música, també tenim un 
conveni en què la construcció d’aquest equipament de al voltant d’uns 800 m2, doncs era a 
cost zero. Teníem un conveni i ens agradaria molt haver-ho inclòs o que s’hagués mencionat. 
Ens agradaria saber de vostè que farà amb l’habitatge públic del Pla de les Hortes...? Executarà 
el conveni que amb tants esforços un govern de PSC i ICV ha estat treballant, o pensa aquest 
conveni rescindir-lo...? Ens hauria agradat també molt que aprofitessin les oportunitats de les 
noves escoles de la Torreta i del Mogent per fer mini pavellons polivalents per optimitzar 
aquestes grans inversions que es fan a les escoles amb una utilització tot el dia, a més a més, 
planificar un futur en el qual el creixement de l’activitat esportiva necessitarà d’aquests espais 
per entrar... 
 
Alcalde.- Quina és la pregunta Sr. Estapé...? 
 
Sr. Estapé.- Jo la meva pregunta relativa al tema del mini pavelló és... 
 
Alcalde.- Si vol fer un discurs, esculli un meeting, però faci preguntes concretes 
 
Sr. Estapé.- Estic en el meu torn de paraula. Sí, la meva pregunta Sr. Ros és vostè executarà el 
mini pavelló previst al CEIP Mogent...? Vostè realitzarà el mini pavelló previst a la Torreta, en el 
projecte que es va presentar.  
Respecte a equipaments culturals, ens hauria agradat també que s’hagués inclòs l’avantprojecte 
de construcció de l’espai d’entitats que teníem previst a la Roca, que conjuntament amb 
l’escola de música eren 1.300 m2. Volem saber, com li hem dit abans, si portaran a terme 
aquesta obra...? i si les entitats de la Roca gaudiran d’aquest espai. Ens hauria agradat també 
que s’hagués inclòs en el pressupost també, com proposem, una partida per projectar la 
reforma de la rectoria de Santa Agnès. La nostra pregunta aquí és que pensa fer vostè per 
reformar aquest equipament emblemàtic...? 
Pel que fa a mobilitat, ens hauria fet una enorme il.lusió, després de la campanya que es va 
engegar en el seu moment, que s’hagués inclòs una partida per aconseguir un conjunt de 
places d’aparcament en el casc urbà. Hi ha un projecte redactat de la zona esportiva, però el 
pressupost del 2008 no el tenim... 
 
Alcalde.- Sr. Estapé, està fent preguntes o està fent la carta als reis... 
 
Sr. Estapé.- La meva pregunta aquí és, tinc dret o no tinc dret a fer aquí preguntes...? 
 
Alcalde.- Preguntes sí, però es que no està concretant cap pregunta. 
 
Sr. Estapé.- Em permetrà que faci una petita introducció a cada pregunta... 
 
Alcalde.- Posi un signe d’interrogació al final, quan pensa construir els aparcaments previstos a 
la zona esportiva de la Roca centre...? Ens hauria il.lusionat enormement que s’hagués inclòs 
una partida per la instal.lació de la farmaciola a Santa Agnès, la meva pregunta és què faran 
vostès amb la farmaciola a Santa Agnès...?, perquè no hi ha cap partida destinada específica. 
Ens hauria fet il.lusió també que planifiquessin el futur de la Torreta i incloguessin una partida 
per reformar el Centre Mèdic de la Torreta, pensen vostès reformar i ampliar el Centre Mèdic de 
la Torreta...? 
Finalment dir que aquí hi ha una inversió directa d’uns 6 milions d’euros. La inversió indirecta  
que aquests acords i amb administracions supramunicipals són de al voltant de més de 30 
milions d’euros que si no s’executen seran desaprofitats i malaguanyats. Jo li voldria fer una 
pregunta final, creu vostè que el pressupost que ha presentat és realista i és viable...?, tenint en 
compte que en el cas del PUOSC vostè a pressupostat que tots gairebé tots els ingressos dels 
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cinc anys els tindrà el primer any. Creu vostè que és realista i viable que portarà a terme totes 
les inversions que vostè ha mencionat...?, quan d’entrada, quan aquest pressupost estigui 
aprovat definitivament només disposarà d’un 10% dels ingressos per executar-lo i el 90% està 
condicionat a subvencions a venda de patrimoni i altres fonts de finançament que suposaran 
molta gestió. Creu vostè que executarà alguna de les inversions que estan previstes durant 
l’exercici de 2008...? Gràcies. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. Comencem a respondre les preguntes i té la paraula la Sra. Marta 
Pujol regidora d’Ensenyament. 
 
Sra. Pujol.- La pregunta feta per la Sra. Las Heras sobre el reforç de les preguntes educatives, 
veurà que a al partida d’activitats d’ensenyament hi ha un increment molt important de 62.700 
euros, vejam, en aquesta hi hem inclòs el Casal d’Estiu perquè hem cregut que formava més 
part d’educació que no pas de Joventut que era on estava inclosa abans. Llavors si vostè li resta 
el 91.500 euros als 62.700 euros que van destinats al Casal d’Estiu, doncs ens queden suficients 
partides, per sobre tot tres projectes que tenim en ment executar aquest any, el primer seria el 
d’alfabetització, la educació permanent per a adults, que ja tenim contacte amb diverses 
empreses que es dediquen tant a l’alfabetització bàsica, com a l’alfabetització informàtica estem 
veient quins són els espais més adequats per realitzar cadascuna d’elles, tenint en compte que si 
disposem d’aula d’informàtica o si contractem el servei amb els ordinadors i aquests serveis 
inclosos. Llavors hi ha una partida també per un projecte que tenim que ens faria molta il.lusió 
poder-lo portar a terme, si no és sencer si més no una part aquest any, que seria l’escola PEU 
que seria un projecte doncs per fomentar l’anada a l’escola a peu, cosa que aquí a la Roca no 
succeeix. Llavors tenim greus problemes de circulació a les hores punta a l’escola de la Roca, 
això també passa a la Torreta i també es va proposar, però ens van dir que l’estructura de barri 
ja la tenien més assentada i que podien més que aquí a la Roca. Llavors ens agradaria, si més no 
començar la primer fase d’aquest projecte. Llavors també hi ha un altre projecte que és el poble 
educador, que seria començar a fomentar a través de l’escola tot el que és el sistema 
democràtic, el sistema d’eleccions i fomentar aquestes actituds democràtiques en els infants del 
nostre poble, perquè quan siguin grans doncs puguin participar en aquesta Sala de Plens. 
Una mica aquests són els projectes a nivell d’activitats d’ensenyament.  
Això per un costat, després, quan la Sra. Palma ha fet referència a la calefacció, jo no sé si es 
referia a la calefacció en general o la de les escoles...? 
 
Sra. Palma.- A la del Centre Cultural. 
 
Sra. Pujol.- A val a la del Centre Cultural, llavors aclarir-li que el dia que es va passar fred no va 
ser el dia de la cantata de Nadal, perquè aquell dia els pares no hi podien anar. Va ser el primer 
dia que es van fer les activitats que es feien abans a Granollers i es van fer aquí a la Roca. El dia 
de la cantada de Nadal ja no feia fred. Llavors una altra cosa, a veure, el Sr. Fernánedez ha 
comentat que per què no s’havia convidat el Sr. Joan Pujol? El Sr. Joan Pujol estava convidat, em 
consta perquè m’ho va dir i no hi era perquè el va acompanyar a l’hospital al meu avi al metge. 
Llavors va arribar més tard i ja no va entrar a la llotja. 
 
Sr. Fernández.- Jo no sabia això. 
 
Sra. Pujol.- Per això que quedi aclarit i, després, voldria fer referència al Sr. Carles Fernández 
també, que ha parlat molt de formes i maneres, i el dia de la inauguració del pavelló, quan 
érem asseguts a la llotja, quan el senyor alcalde estava fent el discurs quan va parlar del Sr. 
Maldonado, el Sr. Fernández va deixar anar un insult molt gran, no el va sentir qui no va voler, 
però jo el tenia just al darrere i el vaig sentir. A mi em sembla que el Sr. Ros és el legítim 
representant d’aquest municipi i només per això es mereix un respecte. No es mereix que ningú 
a una llotja el dia de la inauguració d’un pavelló l’insulti de la manera que el va insultar el Sr. 
Carles Fernández, ja està no volia dir res més. 
 



 

Alcalde.- Gràcies Sra. Marta Pujol. Sr. Manel Álvarez... 
 
Sr. Álvarez.- Sí, afegiré només un detall a la intervenció de la Marta respecte al fred del Centre 
Cultural, és veritat que allà fa molt fred i és que està mal dissenyat... 
 
(Rialles del públic) 
 
Sr. Álvarez.- Llavors, si haguéssim tingut un sistema de calefacció, com Déu mana, no tindríem 
aquest problema. I estem intentant solucionar aquest problema. La gent que... 
 
(Comentari de fons inaudible) 
 
Sr. Álvarez.- Vol dir alguna cosa...? Doncs calla si us plau.  
 
Alcalde.- Manel...Si us plau silenci al públic. Manel. 
 
(Comentaris inaudibles) 
 
Sr. Álvarez.- Una mica com tu. 
 
Alcalde.- No entris en això. No entris en això. Contesto jo. 
 
Sr. Álvarez.- No. 
 
Alcalde.- No entris en això.  
 
Sr. Álvarez.- Per tant el fred és veritat (inaudible). Respecte a la diferència de 190.000 euros a 
180.000 euros a aquest any. Aquí hi ha una cosa que potser no he dit abans i que aprofito per 
dir ara. Hem canviat partides orgàniques. Llavors hi ha coses que es poden parar de l’any passat 
a aquest, però et diré també que tenim a una altra partida que no és aquesta 22.000 euros 
per..., a un capítol que diem subvencions a entitats per fer actuacions a festes populars i fer ús 
del Centre Cultural, són 22.000 euros més. 
Sobre la mala gestió o gestió improvisada que ja has comentat alguna vegada responc el 
mateix. Hi ha un Comissió de Festes i hi ha una festa que estava pràcticament organitzada i que 
tu havies participat molt directament en aquesta organització. No obstant, eres la regidora de 
Cultura i, per tant, allò que es va fer a la festa major va ser traslladar allò que s’estava demanant 
per part de la Comissió de Festes. No m’ho invento i ho pots comprovar. És cert que ens has 
demanat directament, no recordo el de setembre, però seria molt possible, però si recordo la 
petició que vas fer en l’últim Ple i ho vam comentar i jo pensava que estava fet. És culpa meva i 
no de ningú. Agafo el compromís te’l pots creure o no, d’aquí o dos mesos si no me ho podràs 
refregar per la cara de què en pots dies tindràs la resposta, val, en pocs dies. Deixa’m mirar, a 
veure, és una informació que jo haig de demanar i que se t’enviarà de seguida. De fet en prenc 
nota perquè es faci així. De totes maneres, recordo també una cosa que canvia respecte a la 
legislatura passada i és que quan nosaltres demanàvem alguna cosa dels plens vosaltres dèieu 
que ho demanéssim per escrit en aquest cas, val, jo, no cal que entris res per escrit. A mi se 
m’ha passat dues o tres vegades. No sé quantes. Ho reconec i espero que no se’m passi més. 
Val... Molt bé. 
Hi ha una altra pregunta o un altre comentari que m’has fet a mi Cati i que jo miro i no sé que 
dir-te, però si preguntes si hi ha algun reglament... Ho tens tu. Val, doncs això ho respondrà 
l’Albert. Gràcies. 
 
Alcalde.- Sr. Albert Gil endavant... Gràcies Sr. Jordi... 
Sr. Gil.- Ja s’ha comentat per dues vegades i jo només faré una incidència en el tema de la 
calefacció del Centre Cultural. Hi ha hagut més d’una ocasió, el problema està en què el Centre 
Cultural, actualment, només podem connectar la sala gran, i la connectem amb un generador, 
que suposo que heu vist tots, d’acord sí, és de disseny, però... 
 
(Rialles del públic) 
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Sr. Gil.- ...però és el que subministra... 
 
(Comentari inaudible del Sr. Fernández) 
 
Sr. Gil.- Molt bé, en aquest cas això t’ho contestarà el Sr. Fernández, jo només et diré de què hi 
ha un problema de disseny en el qual han vingut tècnics a mirar-ho i a la part inferior del 
Centre Cultural no aconseguim que hi hagi temperatura. En canvi, a la part superior la 
temperatura és elevada. Han vingut tècnics. Si haguéssim de tenir una temperatura interior de 
40 graus, estant tot el dia engegada la calefacció i no s’ha aconseguit arribar a la temperatura 
òptima. Ho hem estat treballant i estem intentant que se solucioni i aquí hem de dir que l’hem 
patit molta gent el fred i això no ho podem negar-ho. D’acord. 
Per una altra banda, el tema de la utilització dels espais, com no hi ha un Pla d’usos regulat, de 
fet, hem coincidit tots et sóc sincera. Vull dir sincer, (rialles públic), m’ha sortit el cantó femení. 
No hi ha un Pla d’usos i intentem t’ho dic de veritat, és sempre hem donat permís a tothom. Jo 
m’informaré a vejam que ha passat amb aquesta sol.licitud, però us puc dir que a totes les 
entitats que han demanat qualsevol espai se’ls hi ha concedit. En aquest cas, mira ho sento 
haver de reconèixer aquí que no ho sabia, és que qualsevol cosa que se’ns ha sol.licitat, com 
que no hi ha una regulació. Ho hem concedit, quan hi hagi una regulació, que en parlarem, 
doncs podrem decidir si hi ha unes sales que es poden cedir o no i quins usos se’ls hi donen. 
Per últim, el tema del butlletí municipal, el tema del butlletí municipal és una cosa que nosaltres 
quan ho vam agafar i vam intentar veure doncs, com hem comentat, moltes coses són el tema 
de dir com el podem, per nosaltres, millorar. Hem demanat consell. Ens han presentat unes 
propostes i les propostes que se’ns han presentat eren molt continuistes, com nosaltres no 
valoràvem el fet de què fos el que nosaltres estàvem buscant, doncs sincerament, quan hem 
trobat una fórmula que més o menys ens convenia. La informació que teníem prevista de 
donar, se’ns havia ja endarrerit. Veiem que era una informació el fet de sortir per sortir, si 
haguéssim sortit també se’ns hagués criticat pel fet de dir ara nomé treuen això. I vam decidir 
ara a principis d’any a començar amb un nou disseny de butlletí i una nova participació. El tema 
de participació ciutadana no hi ha un tècnic de participació ciutadana, com bé saps, i nosaltres 
la nostra intenció és d’alguna manera trobar la persona que ens pugui fer aquest servei. Estem 
treballant en això, i suposo que no trigarem molt en poder tenir una persona que es pugui 
dedicar a dur aquest tema, bàsicament, perquè ens interessa molt poder començar a treballar 
en això.  
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. Sra. Monte Ametller... 
 
Sra. Ametller.- Només el tema puntual de la farmaciola. Li hem d’aclarir que no hi ha cap 
partida específica per la farmaciola, perquè no cal. En aquest moment, en converses amb el 
doctor Hernández, el director del cap d’aquí, doncs sembla i no és definitiu. Per tant, ho he de 
dir amb totes les reserves que es pot ubicar en les mateixes dependències del nou CAP de Santa 
Agnès, si així es duu a terme i sembla que va per aquí, doncs no necessitarem que no hi ha cap 
partida pressupostària en aquest cas per això, ja els hi confirmarem tant bon punt això quedi 
aclarit, però va en aquesta línia. 
 
Alcalde.- Gràcies Sra. Montse Ametller. Sr. Jordi Fortí... 
 
Sr. Fortí.- El tema dels arbres al que es referia en Jordi Font i demà mateix li’n informaré sobre 
les obres del TGV. El dia 16 va estar la Policia Local comprovant que era correcte i que tot es 
feia mesuradament. En principi es va fer aixecament d’acta de que realment es va fer així, estem 
pendents de revisar-ho i de definir de què s’està portant a terme de què sigui el correcte.Amb el 
tema UA-14 i TGV, no sé si és que millor que l’alcalde, com a Urbanisme... 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Jordi Fortí. Sr. Gabriel Parra... 
 



 

Sr. Parra.- Sr. Estapé. Respecto al Centro Médico si se había previsto alguna ampliación...? No 
hay ninguna ampliación del Centro Médico de la Torreta. Entendemos que hay otras cosas que 
son más prioritarias que el Centro Médico y bueno no tengo a comentar nada más. Gracias. 
 
Alcalde.- Gràcies Sr. Parra. Contestaré la resta de les que queden. Entrant en el que ha dit el Sr. 
Jordi Fortí, el seguiment de les obres del TGV tenim un tècnic, l’enginyer que tenim, el Sr. 
Xavier Manzanares és l’interlocutor vàlid per a qualsevol persona que tingui un problema amb 
el TGV, es poden adreçar a ell, i és el que porta tot el seguiment d’aquesta obra. En el cas 
concret de Can Massaguer van entrar en una parcel.la municipal, una part de zona verda i una 
part de zona d’equipaments i no s’havia fet encara l’acta d’ocupació ni s’ha resolt encara com 
acabarà aquest tema. Per tant, se’ls hi va impedir continuar. A banda que, en el seu moment, 
se’ls hi va demanar que fossin molt curosos amb l’actuació en aquest bosc, en aquesta verneda i 
que es marquessin molt bé els arbres que s’anaven a talar conjuntament d’acord amb els 
tècnics municipals.  
Respecte a la UA-14, l’INCASÒL està treballant amb una proposta alternativa. Per tant, en 
aquest moment no podem ensenyar cap plànol de desdoblament perquè no el tenim. Hem 
d’esperar que l’INCASÒL porti les solucions en les que està d’acord. El procés d’obra continuarà 
amb el sector nord. És a dir, de la plaça on quedava el torrent a cel obert la mateixa companyia 
que hi estava treballant continuarà al sector que no s’altera, i la part sud que és on es produeix 
el canvi de traçat i on s’obre el vial i s’acaba enllaçant amb l’actual avinguda Gaudí ens han de 
plantejar la solució concreta i en el moment que la tinguem ja la podrem compartir, comentar i 
fer propostes de millora. La UA-13 està en marxa, em sembla que sobre això no m’ha fet cap 
pregunta, ah siiií el torrent, el torrent quedava a cel obert en mig d’una plaça que ha de ser el 
centre de Santa Agnès, un lloc de trobada, un lloc de relació i resulta que era una fondalada. 
Això s’ha aconseguit parlar amb tècnics del Consorci del Besòs, amb tècnics de l’ACA, tothom 
hi està d’acord, no hi ha cap inconvenient i el calaix de formigó en comptes de quedar enbocat 
just travessar l’avinguda Gaudí es perllongarà fins al final de la zona urbana, també hi havia un 
dipòsit de laminació d’aigües en una xarxa unitària que hagués provocat pudors i problemes 
que també afloraven en superfície i aquest dipòsit s’eliminarà canviant el sistema de 
clavegueram per una xarxa separativa entre pluvials i aigües brutes. Un comentari sobre la 
calefacció, que sembla que ha generat una mica d’hilaritat, és un principi físic segons el qual 
l’aire calent tendeix a pujar. Llavors resulta que en el Centre Cultural les tuberes estan a dalt i 
impulsen l’aire calent de dalt cap a baix. És un sistema mixt per refrigerar a l’estiu. La cosa 
evidentment funcionarà perquè l’aire fred cau, que ens està passant en aquest moment que a 
baix a la sala es passa fred i, en canvi, a dalt on hi el tècnic de so, ha d’anar amb màniga curta, 
realment és una descompensació climàtica que s’ha de solucionar.  
Respecte al CEIP la Torreta hi ha diverses preguntes més també que jo recomanaria i és una 
recomanació que poden prendre-la en consideració o no; en el darrer Ple vam fer 34 preguntes, 
moltes d’elles coincidents, jo recomanaria que estiguin atents o que prenguin notes o que es 
llegeixin l’acta, perquè resulta que el tema del CEIP l’hem explicat abastament. El Departament 
d’Educació no tenia programat el CEIP la Torreta per l’any 2008. No el tenia programat i no hi 
havia un conveni que s’ha de signar i aquest conveni se signarà o aquest mes o el mes que ve, 
que és el pacte que tenim amb Educació. A partir d’aquell moment podrem redactar el projecte 
i aquest projecte ja hi ha un tècnic que ha topografiat tota la mansana d’equipaments, no 
només la peça de l’actual CEIP, sinó la zona verda, el bosquet entre els carrers Aragó i Ramon i 
Cajal, el Centre Cívic Can Tàpies, el Centre Cultural, el Parc de la Font del Cargol i tots els 
passos de vianants, per tenir clar com són els fluxos, com s’interrelacionen les peces i poder 
treballar amb “soltura” aquesta peça. Llavors hi ha diverses opcions que Educació planteja que 
es treballar conservant l’actual CEIP per no haver de muntar cargoleres, l’altra opció és muntar 
cargoleres on estan les pistes de petanca. Alliberar el solar per un tema de finançament de 
l’Institut Català de Finances que és a última hora qui finança i necessita tenir-lo lliure de 
càrregues. És a dir, hi ha tota un sèrie de condicionants importantíssim perquè això es pugui 
tirar endavant i no alegrement amb un concurs convocat tres dies abans de la investidura i amb 
un plec de condicions absolutament gratuït. En aquell moment s’està treballant amb rigor, 
s’està buscant la fórmula millor perquè aquest CEIP sigui una realitat i de la mà i d’acord amb 
Educació. Per tant, tornarà a sortir a concurs es farà una licitació, hi haurà un equip adjudicatari 
que redactarà el CEIP abans de l’estiu i abans de l’estiu Educació programarà les inversions de 
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l’any 2009 que és quan es farà el CEIP la Torreta. Això és una pregunta que ha fet el Sr. Julio 
Caña però que l’ha repetida el Sr. Estapé.  
El Sr. Fernández em pregunta pels equipaments si estan totalment recepcionats. La plaça del 
Mogent té recepció definitiva i hi té tots els serveis en ordre, totes les companyies i crec que hi 
ha alguna llista d’algun petit desperfecte que s’ha de refer, però en general estan aportant el 
projecte elèctric, ho han aportat tot, està completament recepcionada. No passa el mateix amb 
el pavelló, amb el pavelló tenim només una acta d’ocupació, suficient pels actes que s’han fet i 
suficient per continuïtat d’ús, però en aquell moment falta la connexió d’una estació 
transformadora i falta el lliurament dels projectes elèctrics i de calefacció, a més de solucionar 
una llista de cosetes que és important. 
Respecte a la plaça de Can Torrents, aquí és que és una... , a vostès els hi fa gràcia dir que està 
segrestada, li dic Sr. Fernández, avui hi havien operaris treballant, hem donat un ultimàtum a 
l’INCASÒL que vencia demà i avui han enviat operaris i han estat reformant una part de les 
moltes que han de reformar. Llavors és una llàstima tenir la plaça així, ho és per tothom, però el 
que no podem fer, si volem ser rigorosos, és acceptar la plaça en les condicions. El material 
s’està fent malbé s’estan obrint “coqueres”que es trenquen, les glaçades estan fent molt de mal, 
està plena d’eflorescències que rellisquen i la rampa l’hem haguda de clausurar perquè se’ns 
queia la gent amb glaçades fins a les onze del matí. Per tant, no tenim glaçades a les onze del 
matí, la fusta mantenia el glaç fins a les onze del matí i la gent baixava relliscant, s’ha hagut de 
clausurar la rampa i és un problema perquè si ve una persona amb disminucions s’han de treure 
les tanques per deixar-li passar i tornar a passar perquè no caigui ningú. Realment, tenir una 
plaça així no és bo per ningú, però el que no podem fer és recepcionar-la en aquestes 
condicions. De la plaça de Can Torrents s’ha recepcionat l’enllumenat públic per una qüestió de 
seguretat ciutadana. I diu que es porten 7 mesos així quan vostès van fer actes electorals, vostès 
van programar per l’endemà de la investidura la festa del comerç i després encara vam tenir 
operaris treballant aquí un parell de mesos més, treballant amb continuïtat, ara treballen d’una 
forma discutible. De totes maneres, aquesta mateixa setmana l’aparelladora de l’obra ens ha 
lliurat ja un informe de tots els desperfectes, cosa que havia d’haver lliurat abans de Nadal. En 
aquest moment tenim clars quins són alguns dels problemes i a banda d’això hi ha un altre 
arquitecte treballant en una sèrie de millores, treballant per l’INCASÒL, però sota les noves 
ordres. Per tant, estem en vies de posar solució a aquesta plaça. 
Respecte al pavelló, la inauguració del pavelló, Sr. Fernández, es va fer un protocol el més 
estricte possible i es va procurar seguir-lo. Es va convidar el Sr. Salvador Illa, com exalcalde, però 
en aquest moment és el director general d’Infraestructures de Justícia i el vam situar en la 
posició que el protocol l’obligava. El Sr. Maldonado va ser secretari general de l’Esport i va 
donar 600.000 euros per iniciar aquest pavelló i això és molt d’agrair. Per tant, el Sr. 
Maldonado va ser convidat, va agrair molt el fet que se’l recordés a l’inici d’aquest procés i va 
voler acompanyar-nos i vam estar molt agraïts que estigués aquí amb nosaltres.  
Respecte a la formigonera, la informació pública de la llicència ambiental es va fer quan 
prtocava, es van fer els edictes que tocaven i va aparèixer als mitjans que tocaven i va estar a 
l’abast de tothom. De fet, va ser quan tothom va saber que hi havia una formigonera que feia 
anys que es tramitava. Vostè si vol participació ciutadana, si vol transparència, si vol informació 
pública, havia d’haver predicat amb l’exemple. Evidentment, governant nosaltres tindrà el 
màxim de transparència que puguem donar, quan vostè governava no li va dir absolutament a 
ningú que estava planificant atorgar la llicència d’una segona formigonera en el municipi quan 
ja havien donat la primera. Llavors no entenc la pregunta, francament, la informació la va negar 
vostè, durant dos anys la va negar a tot el municipi, a la gent del seu propi grup municipal. 
Del pressupost ha fet un comentari de perquè no teníem en compte les 40 propostes i jo vist 
una mica per sobre de les 40 propostes, més de la meitat són coincidents. Per tant, mig 
pressupost pràcticament està recollit en el que hem presentat nosaltres i que els hi ha semblat 
gris. El PAM, el Pla d’Actuació Municipal, està en fase de redacció hi ha una comissió transversal 
entre els dos partits que formem l’actual equip de govern CiU i ERC. Aquesta comissió està 
treballant, està en una grau d’elaboració avançat, però s’ha de rematar i s’ha de tancar bé 
perquè es pugui publicar. En el moment que això estigui es publicarà. 



 

M’ha preguntat pel pla d’habitatge, d’això ja he explicat coses en aquest mateix Plenari, però 
en tornaré a explicar-ne alguna. Per exemple hi ha demanada pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge una llicència al Pla de les Hortes per construir 63 habitatges. És aquell 
conveni que amb Habitatge que permet obtenir un local amb planta baixa un local pelat, pelat, 
on hi havia un esbós d’ubicar-hi una escola de música i un casal d’entitat. Hi havia un esbós no 
hi havia un projecte, llavors aquest edifici s’ha presentat. Tinc informació que el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge té intenció de licitar les obres a partir de Setmana Santa. Aquest és 
el habitatge públic de règim general que anirà més ràpid en el municipi, si no hi ha cap 
entrebanc. Respecte al local que està pactat com a cessió, condicionar-lo pot tenir un cost 
impossible d’assumir en el actual pressupost. A part caldria tenir un altre Pla Director important 
que és Pla d’equipaments per esbrinar si podem posar una escola de música gairebé a la punta 
del poble a tocar del riu, a una distància distància important de una de les dues escoles a una 
distància mitja de l’altra escola i totalment desvinculat de qualsevol Centre Cultural, de 
qualsevol itinerari de qualsevol recorregut cívic de qualsevol possibilitat de donar-li un ús 
adequat que no sigui arribant en cotxe allà, perquè les escoles de música hi van nens de 
diverses edats i nens que poden anar sols i que han de tenir una agrupació d’equipaments 
perquè això funcioni. Llavors aquest Pla que també és Pla director d’equipaments s’ha de 
redactar i ens ha de permetre ubicar bé aquests equipaments, que el lògic és que sigui en 
posició més central i més agrupada. La següent actuació prevista d’habitatge social també en 
règim general correspon a INCASÒL, està a la UA-14, són 33 habitatges que van en una peça 
que actualment admet per normativa 14 habitatges unifamiliars adossats de 300 m2 cada un de 
sostre, per poder canviar dels 14 habitatges a 36 cal una figura de modificació del Pla General 
que porta un temps en tramitació. INCASÒL ha redactat uns esborranys que hem pogut veure 
d’aquesta figura una figura senzilla, però encara no ho ha presentat. Per tant, si ho hagués 
presentat avui hi seria a l’ordre del dia. En el moment que això aparegui i es pugui tramitar i hi 
hagin els informes pertinents tirarà endavant. A banda d’això hi ha dos actuacions també en 
règim general, previstes que és la que deriva  de la UA-13A a Santa Agnès de Malanyanes, on hi 
caben 12 habitatges, com a dit el Sr. Jordi Font, està en marxa la Unitat 13A. Per tant, aviat es 
podrà parlar d’aquest projecte i a la UA-9, la de les patates fregides, a la Roca centre, hi caben 
15 habitatges. Llavors això permet que obrint el ventall de la protecció, hi ha molts graus de 
protecció, hi ha el règim especial, que és inassumible, que són uns costos molt baixos i el règim 
general, que és aquest que hem parlat fins ara, i el concertat i està a punt de sortir un decret 
que serà l’habitatge concertat català. Aquest habitatge concertat català és molt interessant, 
perquè baixarà un 20% del preu del mercat lliure. A banda d’això, genera uns incentius fiscals 
pel ciutadà que podria accedir a aquest tipus d’habitatge. Per això tenim l’oportunitat del solar 
de l’antiga escola bressol entre la Rambla i el carrer Catalunya i a la Torreta al carrer Ramon y 
Cajal. Tenim l’oportunitat en un lloc hi caben uns 12 a l’altre hi caben uns 8. Això ens obre un 
ventall de possibilitats de que no tot l’habitatge que fem estigui en el règim general, sinó que 
pugui haver-hi diferents graus de protecció i diferents graus d’accedir a l’habitatge. El que és 
inacceptable és que el mes de febrer de l’any 2007 de l’any passat, és a dir, ja farà un any es faci 
una llista d’inscripcions de 465 ciutadans que es van apuntar amb tota la il.lusió del món, quan 
no tenien ni els solars. Això és increïble. Llavors el Pla d’habitatge formarà part de tot això que 
estem treballant i que també li faré un comentari hi ha diversos operadors sobre el territori. 
Aquest matí mateix m’han vingut a visitar d’una fundació que construeix a meitat de preu que 
INCASÒL. Per tant, les possibilitats sobre solars municipals són molt àmplies i molt positives i 
molt esperançadores. Respecte al nou Casal d’Avis de la Roca que és una altra de les propostes 
que vostès havien fet en el solar de l’antic Ajuntament, a cost zero un altre solar pelat. En una 
posició inadequada pels nostres avis que mereixen una dignitat. Per tant, hem de buscar una 
ubicació millor. Hem de fer un projecte global d’habitatge tutelat dotacional amb residència i 
centre de dia. Això és un projecte que porta una velocitat que no és tan ràpid com altres 
projectes, però que s’arribarà a fer. En una altra d’aquelles preguntes que vostè no va estar 
atent o no va escoltar és l’escola de Santa Agnès. Santa Agnès, el Departament d’Educació no 
ha programat mai, en cap moment, cap escola. Això ja ho hem dit. Arran de les converses que 
hem sostingut amb el Departament han visualitzat la necessitat demogràfica d’aquesta escola. 
Ho han visualitzat. Hauríem de plantejar o una tercera Roca o la de Santa Agnès. A més és lògic 
plantejar la de Santa Agnès. Llavors vista aquesta necessitat d’educació vam admetre que en el 
any 2010 podria iniciar la posició de considerar una escola a Santa Agnès. Any 2010 o sigui 
resumint CEIP Mogent any 2008, CEIP la Torreta any 2009 inici dels treballs pel CEIP d’una línia 
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a Santa Agnès any 2010. Aquest és el full de ruta de l’ensenyament a la Roca pactat amb 
Educació, ja ho vam explicar, però ho explicarem les vegades que calgui. Ha preguntat alguna 
cosa de l’escola de música que suposo que és perquè no estava en pressupost. En principi no hi 
havia més oportunitats pressupostàries. L’escola de música és una prioritat per aquest equip de 
govern. Buscarem la millor ubicació, si no quedés més remei, la ubicació podria ser el local del 
carrer de l’església, però ho veig bastant inviable. Tenim dos o tres possibilitats esbrinades i 
després buscarem el finançament i la forma de poder-la executar, encara queda un altre full, i la 
pregunta 19 sobre els mini pavellons del CEIP Mogent. El mini pavelló del CEIP Mogent està fet 
i normalment, si fos un gimnàs escolar, el pagava cent per cent Educació. Amb aquesta fórmula 
nosaltres hauríem de fer una despesa important. Estem intentant arribar a un acord amb 
Educació perquè faci un esforç per sobre del normal, que sembla ser que pot ser possible que 
probablement a la licitació puguem tenir una baixa i que Esports ens pugui donar algun suport. 
Llavors aquest pavelló seria una realitat en la formulació que tenim ara. També hem demanat 
ara pressupost als arquitectes redactors que costaria retornar a la fórmula d’un gimnàs escolar, 
però això gairebé està descartat, perquè el cost de tornar a un equipament, a un gimnàs típic 
escolar és alt el cost de redacció. Per tant, descompensa els altres costos que també són alts, a 
banda que s’hauria d’entrar en una fórmula jurídica una mica estranya per fer el conveni que es 
va fer i això Educació no ho entén. Per tant, estem en la línia de mantenir el pavelló amb la 
configuració tal i com està, però s’ha de resoldre la fórmula de finançament. A la Torreta està 
per redactar el projecte i el més probable és que es faci un gimnàs escolar i Educació es faci 
càrrec de tot com és habitual. Aquest pavelló, aquest gimnàs escolar es pot plantejar amb un 
accés independent o pot ser polivalent o pot donar altres usos que els purament escolars, però 
a la Torreta estem treballant en la línia de poder fer un pavelló a la zona esportiva. L’espai 
d’entitats és la mateixa resposta que l’escola de música és aquell espai pelat que apareix al 
carrer de l’església i després condicionar-lo val un dineral. La reforma de la rectoria de Santa 
Agnès és un dels projectes que afrontarem en el futur. És un edifici que el primer que hem de 
fer és un estudi de patologies per saber exactament en quin estat està i a partir d’aquí poder 
afrontar l’estudi de possibilitats de quins usos pot admetre, també forma part del Pla director 
d’equipaments que ens ubiqui ben bé els usos a ubicar. Les places d’aparcament de la zona 
esportiva de la Roca centre en aquest moment hi ha altres prioritats. No hi ha recursos i el que 
plantejarem és que amb una operació senzilla netejar el sauló, anivellar, generar uns drenatges i 
permetre aparcar com s’havia estat aparcant quan no hi havia el pavelló per accedir a la zona 
esportiva. Aparcar en el solar, quan hi hagin recursos es plantejarà com fer-ho. És un 
aparcament que té una dificultat que no havia previst cap dels dibuixos que havien ensenyat, és 
que hi ha un desnivell entre el pavelló i la rasant del carrer Indústria i això obliga a fer unes 
bancades i això obliga a una accessibilitat difícil que pot donar peu a l’aparició de rampes, cosa 
que hauríem d’evitar, per tant, s’ha d’estudiar molt bé per evitar l’aparició de murs. Per últim, 
perquè les demés han estat contestades que si el pressupost és realista i viable, doncs sí, doncs 
sí totalment, s’ha fet un esforç molt gran amb un estat de dificultat molt alt per poder arribar a 
trobar la fórmula d’obtenir recursos per desenvolupar el que aquí es proposa. És molt realista i 
vostès que han presentat una alternativa, si comparem el que han presentat amb el nostre, el 
nostre és molt més realista. Bé, en principi, crec que he respòs a totes les preguntes no queda 
cap dubte, doncs aixequem la sessió. 
 
 
I sense més assumptes de què tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretària estenc aquesta acta i en dono fe. 
 
        Vist i plau 
La secretària       L’alcalde 


