ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 19
DE NOVEMBRE DE 2009, Núm. 11/2009.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

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

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

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Sessió Plenària
Ordinària realitzada el dia 17 de setembre de 2009 i del de la Sessió Plenària
Extraordinària i urgent realitzada el dia 5 de novembre de 2009.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
B.1. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a
exercicis anteriors que es relacionen en la relació de factures F2009/16.
B.2. Ratificació de la resolució d’alcadia relativa al calendari fiscal.
B.3. Modificació número 15/09 de suplement de crèdit.
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B.4. Ratificació de la sollicitud de la subvenció per la regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics convocada pel Departament de
Política Territorial de la Generalitzat de Catalunya (DOGC núm. 5432),
conforme al “PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
LA URBANITZACIÓ DE SANT CARLES”.
B.5. Ratificació de la sollicitud de la subvenció per la regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics convocada pel Departament de
Política Territorial de la Generalitzat de Catalunya (DOGC núm. 5432),
conforme al “PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
LA UNITAT D’ACTUACIÓ Nº 11 SANT JORDI”.
B.6. Aprovació del projecte modificat del centre cultural 2a fase.
B.7. Aprovació inicial de la CESSIÓ del bé patrimonial propietat de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès situat al sector SPI-1 Valldoriolf, en favor de
la Generalitat de Catalunya, per a ubicar-hi el Parc de bombers de la Roca
del Vallès.
B.8. Aprovació del padró d´habitants del municipi de la Roca del Vallès a data
1 de gener de 2009.
B.9. Moció, que presenta el Grup Municipal del PSC, per iniciar el procés
participatiu per a determinar els projectes per al FEIL 2010.
C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2007.
C.2 Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre
l’organització municipal.

la modificació de

C.3 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de
personal.
C.4 Resolucions d’alcaldia
C.5 Informes d’alcaldia
C.6 Mocions de Control
C.7 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Bona tarda, donem inici a la sessió plenària ordinària de 19 de
novembre quan són les 20 hores del vespre.
D) Assumptes de tràmit
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A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de la Sessió Plenària
Ordinària realitzada el dia 17 de setembre de 2009 i del de la Sessió Plenària
Extraordinària i urgent realitzada el dia 5 de novembre de 2009.
El primer bloc d’assumptes de tràmit tracta de l’aprovació dels esborranys de 2
actes, un corresponent a la sessió plenària ordinària del 17 de setembre i l’altre
corresponent a la sessió plenària extraordinària i urgent realitzada el 5 de
novembre.
Algun comentari?
Votem les actes independentment. En primer lloc la del 17 de setembre
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de setembre a
votació, aquesta resta aprovada per 12 vots favorables i 1 abstenció de la
regidora, Sra. Palma que no hi va assistir .
En segon lloc, passem a votació la del dia 5 de novembre.
Sotmès l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària de 5 de novembre a
votació, aquesta resta aprovada per unanimitat.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
Sr. Alcalde.- El següent bloc de l’ordre del dia és l’apartat B de dictàmens,
propostes o mocions resolutòries consta de 9 mocions i s’afegirà una per
urgència que si de cas la repartim ara.
Sr. Estapé.- Sí n’hi haurà dues
Sr. Alcalde.- Bé, afegiran dues, llavors. En tot cas ens les fan arribar als regidors i
al final del plenari es votarà primer la urgència i si s’escau la moció.
B.1. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a
exercicis anteriors que es relacionen en la relació de factures F2009/16.
Bé, el primer punt del segon bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o
mocions resolutòries tracta de l’aprovació del reconeixement extrajudicial de
crèdit corresponent a exercicis anteriors, en els qual hi ha la relació de factures
F-2009/16.
Té la paraula el regidor d’Hisenda , el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Es tracta de 2 factures, una de BB Serveis,
corresponent a feines del mes de desembre de l’any passat per import de
7.933,90 € i una altra de la ESGAE, corresponent a la festa major de l’any 2005
que va entrar aquest any al registre de l’Ajuntament, tot i que com fa
referència a exercicis anteriors doncs, també s’ha d’aprovar d’aquesta
manera. Aquesta factura té un import de 1942,44 €. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun
comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, en tot cas, per una banda estem al mes de novembre i que
ara es faci una factura del mes de desembre, ens agradaria saber , en primer
lloc, quan va entrar aquesta factura, la de BB Serveis.
L’altre ens va comentar que havia estat aproximadament el mes d’abril en la
passada Comissió Informativa, però la de BB Serveis. Volíem saber això i en to
cas recordar que són moltes les factures que s’estan tramitant en aquest
Ajuntament amb informes desfavorables d’intervenció de serveis que s’estan
fent, d’empreses que han finalitzat ja el seu contracte. No és una ni dues,
nosaltres en aquests moments en tenim unes quantes comptabilitzades,
possiblement hi pugui haver algun error, però 8 empreses que estan
subministrant serveis a l’Ajuntament sense tenir contractes. Això és un
problema, que això és un mal funcionament. S’ha de fer les licitacions i les
contractacions pertinents per evitar que això succeeixi. Això els ho hem repetit
en diferents ocasions i vostès segueixen erra que erra sense preparar les
licitacions oportunes perquè aquests contractes estiguin en tota regla. Hi ha BB
serveis, Limasa, l’empresa de dinamització de joves, Tot Gos, tot un seguit
d’empreses que estan en aquesta situació. En aquest cas és una factura que
va entrar fora de termini, però el que els demanem és que facin la feina que
han de fer que és preparar les licitacions i fer els contractes pertinents amb les
empreses que guanyin aquestes licitacions perquè aquests serveis es puguin fer
amb absoluta normalitat i sense informes desfavorables d’intervenció.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí, la factura de BB Serveis va entrar el 9 de gener de 2009 i es va
conformar el 30 de gener del 2009. La factura de l’ESGAE va entrar el 3 de
febrer de 2009 i no està conformada perquè es van demanar informes a
cultura, a cultura el que ens van dir és que en principi els conceptes que
venien en la factura eren correctes a l’any 2005 i, posteriorment, hi ha un
informe d’intervenció que diu que aquesta factura no s’havia passat mai a
l’Ajuntament i que per tant, s’havia de pagar.
Respecte al tema de les empreses que estan sense contracte, com vostè a sap
el tema de BB Serveis que és el tema que vostè ha dit, ja està contractada des
del mes de juny, si no recordo malament, va ser un contracte que es va
allargar molt en el temps perquè es van fer molts canvis i jo crec que el resultat
ha estat un contracte molt millor del que teníem abans i amb la resta
d’empreses que tenim és el que estem intentant fer, atesa la situació
complicada d’aquest Ajuntament, doncs a l’hora de renovar els contractes o
de planificar nous contractes es mira de primer d’aconseguir imports més
baixos i amb millors condicions que amb les que estem treballant i em sembla
que l’empresa de dinamització de joves que és l’altre que ha dit, no sé si està
a punt de renovar-se o de tornar-se a fer el contracte perquè ha vençut no fa
gaire no per això i del TOT Gos que diu vostè hi ha un contracte formalitzat des
del mes d’agost.
Em sembla que he respost les seves preguntes.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun altre comentari Sr. Carles
Fernández?
Sr. Fernández.-Sí, en tot cas, entenem que les situacions econòmiques no són
les millors del món, però hi ha 3 principis bàsics que han de regir el
funcionament d’una administració pública i el primer és el principi de legalitat,
després hi ha l’eficàcia i l’eficiència, però el principi bàsic és el principi de
legalitat i anar oferint un servei sense tenir el contracte... evidentment les feines
s’han fet i s’han de pagar, això òbviament, és a dir, no podem deixar de pagar
una feina, però ens sembla que el primer principi és el que legalitat i, per tant,
val la pena esforçar-se una mica, dedicar-hi els esforços necessaris perquè
això no segueixi passant i no torni a passar.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández .
Jo per cloure el debat d’aquest primer punt que era un punt simple de
reconeixement extrajudicial de crèdits que això acostuma a passar cada any i
mentre governaven vostès ho havíem vist amb moltes ocasions, és simplement
que quan una factura de l’any anterior ha arribat fora de l’anualitat i, per tant,
no es pot incloure, s’ha de passar per Ple. Això és transparència. És clar, que de
tot això vostè faci un altre debat...bé, em sembla bé perquè, a més a més,
resulta que aquest debat vostè hauria de ser una mica més rigorós. Quan
vostès governaven els contractes caducaven. Ha fet esment a Limasa. Limasa
té el contracte caducat des d’octubre del 2006.
Sr. Estapé.- Això és fals.
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé el convido a contrastar quan vulgui els plecs de
condicions
Sr. Estapé.- Està dient una ...que em faciliti l’informe d’intervenció on diu això
...perquè ara mateix l’únic informe d’intervenció que hi ha ...una empresa
donant el servei de neteja del edificis municipals sense contracte.
Sr. Alcalde.- Quan arriba la factura d’un servei que s’ha de pagar com molt bé
ha dit el Sr. Carles Fernández el que es fa és que es paga i si intervenció ha
detectat que el contracte ha caducat, intervenció ho adverteix com és la
seva obligació i això és el que ha fet intervenció. Ha dit el contracte de Limasa
està caducat i quan hem comprovat des de quan està caducat, resulta que
està caducat des d’octubre de 2006 quan governaven vostès i en el traspàs
de poder no se’ns ha informat d’aquesta caducitat. Curiós....comprovi-ho
quan vulgui perquè si ho estic afirmant és perquè he contrastat totes les dades,
si no, no ho diria, evidentment, i a més a més, ha dit altres serveis com el de BB
Serveis que té contracte amb vigor perquè es va fer una licitació, com molt bé
ha dit el regidor d’hisenda, es va fer una licitació a la baixa sota els principis de
transparència, legalitat, com ha dit vostè i lliure concurrència. De tal manera
que es va poder tornar a adjudicar el contracte de gestió dels centres de gent
gran que en aquest cas va ser a l’empresa BB Serveis. El contracte de recollida
d’animals abandonats es va adjudicar recentment a l’empresa espam, per
tant TOT GOS no està treballant en aquest moment amb l’AJuntament de la
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Roca del Vallès i de totes formes és una empresa que havia canviat de nom i
es deia HELP GUAU. Quan es va detectar la caducitat d’aquest contracte es
va analitzar com es podia fer per millorar el servei i sobretot millorar el cost
econòmic com molt bé ha dit el regidor d’hisenda. S’està fent un gran esforç
de dificultat econòmica coneguda i crec que cal un exercici de
responsabilitat per part de tothom, de gran responsabilitat per part de tothom i
no llençar acusacions quan un, a casa, no té la casa prou neta.
Sr. Fernández.- Nosaltres tenim la casa molt ben endreçada.
Sr. Alcalde.- Espero que sigui així, Sr. Fernández.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, si vostè creu que no tenim la casa endreçada i que
tenim alguna cosa a fer hi ha uns jutjats perquè vostè ... i el que no pot fer, jo
no...
Sr. Alcalde.- Miri, si no la té endreçada que no respecte ni els torns de paraula
ni el debat democràtic.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, jo no he insinuat res. Em remeto a uns informes
d’intervenció vostès estan fent insinuacions molt greus. Si té alguna prova vagi
on hagi d’anar, però aquí hi ha uns informes molt clars que duent un seguit de
coses i a això em remeto jo, a dades del propi ajuntament. Vostè està llençant
porqueria així perquè sí, Sr. Ros.
Sr. Alcalde.- Sr. Fernández, jo no he fet cap insinuació, jo he afirmat
rotundament la caducitat d’un contracte i he donat una data, el mateix que
ha fet vostè, que ha dit que havien caducat no sé quants contractes del quals
al menys 2 no eren veritat.
Sr. Fernández.- Això no és cert, aquests contractes hi ha uns informes
d’intervenció que diuen que estaven caducats des del mes de maig de 2009.
Sr. Estapé.- Com pot dir que aquest informes són falsos?
Sr. Alcalde.- Però qui li està dient això, no tergiversi les seves paraules. Aquests
informes com li he explicat abans i quedarà recollit en acta, en el moment i en
la data en què estan efectuats intervenció advertia de la caducitat d’un
contracte i a partir d’aquest moment s’iniciava el procediment per tornar a
licitar i redactar el plec de clàusules oportú...
Sr. Fernández.- La pròpia gestió dels regidors no és suficient...
Sr. Alcalde.- Sr. Fernández, si ningú ens ha advertit de les dates de caducitat
d’aquests contractes ...
Sr. Fernández.- Perdoni, els tècnics de la casa ho coneixen això.
Sr. Alcalde.- Alguns sí i alguns no.
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Sr. Fernández.- Tots han passat per Secretaria. Tots els contractes d’aquesta
casa han passat per secretaria i per intervenció i pels tècnics responsables, per
tant, no digui vostè falsedats.
Sr. Alcalde.- Sr. Fernández, el mes de juny de 2007 hi havia contractes
caducats i ningú ens va... i no n’hi ha, però ningú ens va advertir d’aquestes
caducitats.
Sr. Fernández.- Ah, no hi ha informes d’intervenció?
Sr. Alcalde.- No hi ha informes d’intervenció de juny de 2007
Sr. Estapé.- Què vol dir que la interventora no feia la seva feina?
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, jo no, però vostè què està entenent? La interventora
feia la seva i ha fet sempre la seva feina perquè té una responsabilitat alta i
molt important en aquesta casa, per tant, feia la seva feina, però en el mes de
juny de 2007 li recordo que la interventora estava de baixa.
Sr. Estapé.- Va tornar al cap d’un parell de mesos, eh? hi havia una
interventora accidental
Sr. Alcalde.- Potser sí, però portava mesos de baixa
Sr. Estapé.- Hi ha informes d’intervenció ...
Sr. Alcalde.- Si ha vostès els hi van caducar contractes la seva obligació en el
traspàs de poders era advertir d’aquestes caducitats. Això és el que havien
d’haver fet. Alguns contractes caducats vam trigar un any a descobrir que
estaven caducats.
Sr. Estapé.- Sr. Ros, hi ha informes d’intervenció sobre les irregularitats que diu
que es van cometre al 2007? Hi ha algun informe d’intervenció, li pregunto?
Perquè l’acusació que vostè ha fet és molt greu.
Sr. Alcalde.- li demanaré a la interventora que em faci aquest informe que
vostè demana i li lliuraré en mà. Bé, doncs , sí...
Sr. Estapé.- De moment la única cosa que tenim són aquest informes
d’intervenció
Sr. Alcalde.- Sí, i aquests informes són correctes
Sr. Estapé.- Sí, de l’exercici 2008.
Sr. Alcalde.- Sí, i dels que vostè va demanar l’altre dia n’hi ha que diuen que
tot és correcte. No n’ha fet esment. N’hi ha 2?
Sr. Estapé.- N’hi ha 2 que són correctes, però hauria de ser la norma, no
l’excepció.
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Sr. Alcalde.- Sí, i crec que és una norma perquè si vostè es fixa, dels que diu
vostè que no són correctes fa esment a una o dues factures que no tenen
contracte, la resta són moltíssimes les factures que s’estan pagant en aquest
Ajuntament, estan totes amb contracte i sota la legalitat vigent i si vostè no
analitza les caducitats, la de Limasa és d’octubre de 2006...
Sr. Estapé.- Així pel que fa referència aquí, aquest informe és d’octubre del
2006.
Sr. Alcalde.- La factura, no. La caducitat del contracte. Aquí no diu des de
quan està caducat. No es preocupi li lliurarem aquest informe on vostè tindrà
molt clar la caducitat del contracte. Ho tindrà molt clar, no tindrà cap
dubte...efectivament no tindrà cap problema, si li sembla deixem aquest
debat i aquesta forma de debatre que no és la correcta i passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant
aprovat per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de
CiU i el regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels
regidors del Grup Municipal del PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:
“ATESA la necessitat de reconeixement extrajudicial de crèdits per la
presentació en el departament d’Intervenció de les següents factures,
corresponents a exercicis anteriors:

Número
de
Factura

Empresa

Concepte

F/2009/81

BB SERVEIS

Treballadors
desembre

F/2009/247

SGAE

Festa Major La Roca 2005

Partida
familiar

Import

07.452.22703

7.933,90

05.452.2260701

1.942,44

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 22.3 de les Bases d’execució del
Pressupost per al 2009 quan el reconeixement d’obligacions sigui
conseqüència necessària de la realització efectiva d’una despesa en exercicis
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anteriors, sense que s’hagi autoritzat el compromís d’aquesta despesa i sense
que existeixi consignació pressupostària, la seva aprovació correspon al Ple.
Vist l’informe de la Interventora accidental de l'Ajuntament.

Vist l’informe de la tècnica de Cultura de l’Ajuntament i que la resta de
factures estan conformades pels regidors o tècnics corresponents.
VISTA la relació comptable de factures F2009/16.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits corresponents a
exercicis anteriors que es relacionen en la relació de factures F2009/16 i aplicarlos amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2009.
SEGON.- Reconèixer l’obligació de l’acord anterior a càrrec de les partides del
vigent pressupost de despeses que s’especifiquen en la relació adjunta, la
qual forma part d’aquest acord a tots els efectes legals.
SEGON.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics de l’Ajuntament
per a la seva comptabilització. ”
B.2. Ratificació de la resolució d’alcadia relativa al calendari fiscal.
Sr. Alcalde.- Passem al segon punt de l’ordre del dia que tracta de la
ratificació de la resolució d’alcadia relativa al calendari fiscal. Té la paraula el
regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Portem a aprovació el calendari fiscal de
l’any 2010 que en principi, tal i com vam dir a la Comissió Informativa és idèntic
al d’aquest any. Precisament per aquesta igualtat hem vist que hi havia
algunes dates que encaixaven en dissabtes i diumenges i s’han de canviar a
divendres o dilluns. Aquesta és l’esmena que els hem passat abans del Ple. Per
tant, la proposta d’aprovació seria la que tenim en la pantalla i la que li hem
passat amb el document l’impost de vehicles de tracció mecànica i
ciclomotors quedaria la data d’inici el 3 del 3 i final el 5 del 5. L’IBI no domiciliat
del 1 del 4 al 3 del 6, continuem amb 4 fraccionaments de l’IBI per aquells
ciutadans que vulguin pagar amb fraccions amb els venciments 1 del 4, 1 del
6, 1 del 9 i 1 del 12. La Taxa d’escombraries començaria el dia 1 del 4 i
acabaria el dia 3 del 6. L’IBI rústic començaria el 3 del 9 i acabaria el 4 de l’11,
l’IAE començaria el 3 del 9 i acabaria el 4 de l’11 i la taxa de cementiri
començaria el 3 del 9 i acabaria el 4 de l’11 que són les dates correctes
corregides.
Hem de votar l’esmena. Es tractaria primer de votar l’esmena i en tot cas
després votar el punt. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Álvarez. Algun comentari Sr. Carles Fernández ? Sr.
Estapé? Aleshores passem a votar l’esmena.
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Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a
votació de l’esmena del dictamen, la qual resta aprovada per unanimitat dels
assistents
Ara passem a votar el punt que tracta de ratificar la resolució d’alcaldia
relativa al calendari fiscal amb l’esmena introduïda, sotmetent-se a votació el
dictamen, que resta aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en data 9 de novembre de 2009 es va emetre Resolució d’Alcaldia
per la qual es va resoldre aprovar el Calendari Fiscal per a per al cobrament
dels tributs durant l’any 2010, amb el contingut següent:
“VISTA la relació de tributs de venciment periòdic i notificació collectiva el
cobrament dels quals és previst a les Ordenances fiscals vigents per enguany.
ATÈS que els subjectes passius dels esmentats tributs es troben recollits en
padrons la publicació i exposició pública dels quals fa innecessària la
notificació personal, d’acord amb allò previst a l’article 102.3 de la Llei 5/2003,
de 17 de desembre, general tributària.
ATÈS que segons l’article 24 del Reglament General de Recaptació, aprovat
per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, la comunicació del període de
cobrament es portarà a terme de forma collectiva.
ATÈS que s’ha considerat necessari per garantir el coneixement de les dates de
cobrament en període voluntari dels diferents tributs, establir un calendari fiscal
que pugui ser distribuït entre els subjectes passius pel seu coneixement públic.
ATÈS que el cobrament d’aquests tributs està delegat a l’Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Calendari Fiscal General per al cobrament dels següents
tributs durant l’any 2010:

Concepte

data inici

Impost Vehicles Tracció Mecànica i Ciclomotors
03/03/2010
05/05/2010
Impost Béns Immobles Urbana (No domiciliats) 01/04/2010
Impost Béns Immobles Urbana (1ª fracc domici)
01/04/2010
Impost Béns Immobles Urbana (2ª fracc domici)
01/06/2010

data final

03/06/2010
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Impost Béns Immobles Urbana (3ª fracc domici)
01/09/2010
Impost Béns Immobles Urbana (4ª fracc domici)
01/12/2010
Taxa Escombraries
01/04/2010
Impost Béns Immobles- Rústega
03/09/2010
Impost Activitats Econòmiques
03/09/2010
Taxa Cementiri Municipal
03/09/2010

03/06/2010
04/11/2010
04/11/2010
04/11/2010

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria Municipal i a l’ORGT, amb la
finalitat de que en tingui coneixement i faci els tràmits legals corresponents,
d'acord amb les dates fixades anteriorment.
TERCER.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que es
produeixi en aquest Ajuntament.”
Per l’Alcaldia es proposa a la Comissió Informativa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: RATIFICAR, en tots els seus termes, la Resolució d’Alcaldia de data 9 de
novembre de 2009 anteriorment transcrita.
SEGON: NOTIFICAR aquest acord a la Tresoreria Municipal.”
B.3. Modificació número 15/09 de suplement de crèdit.
El tercer punt de l’ordre del dia és la modificació núm. 15/09 de suplement de
crèdit. Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, portem a aprovació una modificació de crèdit que es
finança amb 48.000€ que es correspon al romanent de tresoreria de l’any 2008
i que explicarem en un punt posterior. Aquests 48.000 € es reparteixen de la
següent manera :
1000€ amb la creació d’una partida nova que es correspondria al
finançament dels interessos del programa de crèdit local del 2009, és una
partida nova que no existia, com he dit es finança amb 1000€.
16.300€ a la partida de beques i serveis socials. Estem tenint molta demanda
d’ajuts de ciutadans del municipi i aquesta partida s’ha d’ampliar, per tant,
l’ampliem en 16.300€.
Per últim tenim una partida de manteniment de dependències de
l’Ajuntament, en la qual passem de 30.700 €. Aquests 30.700 €.. Aquesta
partida en concret és una partida que té molta vinculació i segurament no es
gastarà tota en aquest punt específicament, sinó que podien anar a partides
que estiguessin d’alguna manera relacionades amb aquesta. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun
comentari Sr. Carles Fernández?
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Sr. Fernández.- M’ha semblat entendre, suposo que ha estat un lapsus, que el
romanent era el romanent del 2008, suposo que és el de 2007, d’on apliquem
aquest romanent de tresoreria, el suplement que fem m’imagino que és del
romanent del 2007. Del 2008? ...al haver aprovat la liquidació ja està disponible
el romanent del 2008? És així? Per tant ja ens mengem el romanent de 2008
que hi ha hagut a la liquidació. Per això preguntava perquè m’havia sobtat i
pensava que era el romanent del 2007, és el romanent del 2008 i per tant, ens
mengem el romanent que després veurem en la liquidació que hi ha hagut.
Per tant, en tot cas és una cosa que es pot fer i cap cosa a dir. Ens sembla una
cosa molt correcta el tema de beques de serveis socials per la situació
econòmica general. L’increment d’atur està generant dificultats, en tot cas, en
el tema de manteniment de dependències de l’Ajuntament és una partida
que en el passat ple ja vàrem suplementar aproximadament amb uns 20.000€,
no recordo ara exactament la dada, per tant, s’ha incrementat amb uns
50.000€. Certament que és una partida que té molta vinculació, però jo crec
que hem de fer l’esforç d’aplicar els suplements de crèdit allà on preveiem
que hi serà perquè sinó anem creant una gran bossa i després des d’un punt
de vista de gestió i de control d’això dificulta les coses perquè estem imputant
en aquesta partida, és a dir estem traient d’aquesta partida de diners que no
tenen res a veure amb aquesta finalitat tal com vostè mateix ha plantejat. Jo
crec que valdria la pena fer un esforç d’ajustar quines són les partides, estem a
mes de novembre, sabem quines partides són les que, en tot cas, s’han
desviat. Pot haver-hi una previsió de saber quines són les que es desviaran i,
evidentment, es poden fer servir en temes de vinculació, però a aquestes
alçades podem tenir una informació per collocar les coses en els llocs que
pertoquen.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí, el romanent és de 48.000€, tal com he dit abans, és el romanent
de l’any 2008. Ens mengem el romanent, per això el tenim i el que hem de fer
en moments com aquest en què la gent necessita diners, necessita ajudes,
doncs és si l’Ajuntament disposa d’aquests diners fer-los servir per allò que els
tenim que és per gastar-los i no per guardar-los, eh? . Tal com li he dit, la
partida aquesta està molt vinculada amb altres partides i per tant, el
repartiment es farà, si cal, de la manera que es faci. Tot d’una manera molt
correcta, molt legal i de la manera que ens permet el programa de
comptabilitat i la gestió interna de l’Ajuntament. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari més?
Sr. Fernández.- Jo no he posat en dubte la legalitat de la vinculació, és un
element que es pot fer i que funciona sobretot per moments en els quals hi ha
una situació en la qual una partida s’ha desviat i tens diners en un altre, però ja
preveure i fer una modificació del pressupost ja preveure els temes de
vinculació i fer un esforç per acotar-ho i en tot cas, jo no he qüestionat el tema
de serveis socials, evidentment, si hi ha una necessitat i hi ha diners s’han de
dedicar a les necessitats de les persones del municipi i en tot cas és el que en
aquesta situació que vostè mateix ha esmentat d’aquesta vinculació, això
sota el nostre punt de vista, ens manca informació suficient per saber a què es
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destinaran aquests 30.000€ perquè entenem que per manteniment de les
dependències de l’Ajuntament a data del mes de novembre quan s’ha fet 2
modificacions i s’ha incrementat aquesta part amb 50.000€ o hi hagués alguna
obra de manteniment determinada o si no hi aniran altres coses que, en tot
cas, en aquests moments no es pot disposar de la informació, si s’hagués fet
partir de partir d’aquelles partides que vostès creuen que poden tenir
problemes, aquesta informació la tindríem i això seria més clar i més
transparent per tothom. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Per cloure no es preocupi perquè la
transparència és i serà absoluta, per tant, d’aquests 30.700€ de partides de
manteniment que és una partida que està exhaurida en aquest moment i que
cal fer unes reparacions en el compressors del centre cultural, si no recordo
malament i en alguna altra cosa. Una part s’utilitza directament per això, però
una altra, com ha dit el regidor d’hisenda per vinculació pot anar a altres
partides que, en aquests moments difícils i en aquestes alçades de l’any
haguessin quedat desproveïdes i que serà necessari habilitar, per tant, hi haurà
la màxima transparència i podrà comprovar en tot moment quan vulgui a què
s’ha destinat aquests diners si és que no és estrictament manteniment d’edificis
municipals. Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant
aprovat per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de
CiU i el regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels
regidors del Grup Municipal del PSC-PM, quin text, literalment, diu:
“ATÈS que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit es regulen al RD
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, que
desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 35 del RD 500/90, aquestes modificacions són la
modificació del pressupost de despeses, mitjançant la qual, s’assigna crèdit
per poder realitzar una despesa específica i determinada que no pugui
demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi crèdit en el pressupost de la
Corporació o el consignat fos insuficient o no ampliable.
ATÈS l’article 37 del RD 500/90, aquests expedients han de ser incoats per ordre
de l’Alcalde, havent-se d’acompanyar d’una memòria justificativa de la
necessitat de la mesura.
VISTES la Memòria justificativa de la necessitat de la modificació i els informes
d’intervenció.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 15/2009 sota la modalitat
de Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits de conformitat amb el següent
detall:
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Partides pressupostàries que es creen:

Partida
04 01 31004

Denominació
PCL 2009

Import
1.000,00

Partides pressupostàries que es suplementen:

Partida
07 313 480
00 121
21200

Denominació
Beques Serveis Socials
Manteniment dependències de
l'ajuntament

Import
16.300,00
30.700,00

Finançament:
Partida
87001

Denominació
Romanents Tresoreria Suplement de
crèdits

Import
48.000,00

SEGON .- Publicar el present acord al B.O.P, per al tràmit d’informació pública,
exposar durant un període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit de no produir-se reclamacions
en el termini esmentat, l’acord de modificació del Pressupost de l’exercici 2009,
s’entendrà definitivament aprovat per aquesta Corporació.
TERCER .- Facultar al Sr. Alcalde - President, tant àmpliament com en Dret sigui
possible per a les signatures dels documents necessaris per l’execució d’aquest
acord.”
B.4. Ratificació de la sollicitud de la subvenció per la regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics convocada pel Departament de
Política Territorial de la Generalitzat de Catalunya (DOGC núm. 5432),
conforme al “PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
URBANITZACIÓ DE SANT CARLES”.
El quart punt de l’ordre del dia tracta de ratificar la sollicitud de la subvenció
per la regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
convocada pel Departament de Política Territorial de la Generalitzat de
Catalunya (DOGC núm. 5432), conforme al “PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE SANT CARLES”.
Bé, la urbanització de Sant Carles té la particularitat d’estar compresa en
quatre termes municipals. El que té més superfície, el que té més terreny és el
nostre municipi, la Roca del Vallès segueix Llinars del Vallès a continuació
Dosrius i Argentona que no té en sí parcelles, però sí que té una mitja parcella
i els accessos. La particularitat d’aquesta sollicitud de subvencions és que és el
primer cop que es fa aquesta convocatòria. Això en base a la llei
d’urbanitzacions que es va aprovar. Ben bé, crec que va ser just després de
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setmana santa, no recordo ara la data i la convocatòria d’aquestes
subvencions va sortir el 31 de juliol, donant 2 mesos per fer-la efectiva, per tant,
en aquest cas havíem d’aconseguir posar d’acord als 4 municipis implicats
cosa que s’ha aconseguit i que amb la mateixa estratègia de presentar primer
una resolució d’alcaldia per estar dins de termini, els 4 alcaldes dels 4 municipis
vam signar aquesta resolució i vam poder adreçar la documentació a la
Generalitat de Catalunya. És una subvenció que va destinada, bàsicament, a
la gestió de la urbanització, no pròpiament a l’obra d’urbanització, sinó a la
gestió que comporta desenvolupar l’obra urbanitzadora. Si recorden que es va
acceptar una subvenció de la Diputació de Barcelona per redactar aquest
projecte d’urbanització precisament perquè estava comprés entre 4 municipis
es va fer la sollicitud a la Diputació de Barcelona de reconvertir aquesta
subvenció al programa d’adequació necessari per presentar aquesta
convocatòria a la qual cosa vam ser autoritzats per la Diputació i finalment els
4 municipis vam fer la sollicitud. Avui es pretén ratificar-ho en el plenari de la
Roca del Vallès i casualment avui també ho està ratificant el plenari de Llinars.
A tot això, es va contractar un tècnic que és el que havia de redactar el
projecte d’urbanització complert i que ha estat treballant amb aquesta feina
de tal manera que ha fet una detecció de patologies dels problemes que té la
urbanització de Sant Carles. De tot això i ho anuncio ara per primer cop, es
farà una presentació el proper dijous dia 26 a les 20:00h del vespre al Centre
Cívic de Santa Agnès. S’adreçaran cartes que sortien entre avui i demà dels
diferents ajuntaments per donar conèixer als veïns quina és la situació de la
urbanització, quines són les propostes d’intervenció que fa el tècnic redactor
que és un enginyer de camins i que ha considerat 2 escenaris: 1 escenari amb
soterrament de línies i un altre sense soterrament de línies i que restem a
l’espera d’aquest subvenció si es ratifica avui la sollicitud d’aquesta
subvenció. En principi aquest és el tema.
Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, diversos comentaris sobre aquest tema. Primer de tot, una
pregunta. No sé si ho he entès prou bé. Hi havia aquí una subvenció de la
Diputació de Barcelona de 115.000€ per redactar tots els projectes urbanístics
que facin falta, eh, projectes bàsicament d’urbanització. Aquesta és una
subvenció de l’any 2007 i voldria saber si a dia d’avui tenim algun projecte
redactat; projecte o parts dels projecte global d’urbanització redactat. No
m’ha semblat prou clar si el que es presentarà la setmana que ve és ja una
projecte redactat un avantprojecte o diferents alternatives de projectes
d’urbanització. A part d’aquesta pregunta, jo crec que hauria de fer algunes
consideracions:
Primer, jo crec que ens hauríem de felicitar per aquest programa que està
impulsant la Generalitat de Catalunya. És la primera vegada des de la
recuperació de la democràcia que es fa un programa per millorar les
urbanitzacions de Catalunya, en tenim més de 2000, és un programa ambiciós
i crec que hem de felicitar a la Generalitat de Catalunya que ara, després de
tant de temps, agafi el toro per les banyes i aquest tema s’intenti arreglar amb
un projecte ambiciós, amb la collaboració de l’Incasòl, en el qual es donen
subvencions per gestionar tot el procés i redactar els projectes i també ajuts a
la gent gran, especialment dirigits a la gent gran que tinguin dificultats de
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pagament. Aquest és un programa que s’afegeix a altres programes que està
imposant la Generalitat de Catalunya per millorar espais urbans amb greus
deficiències i un altre programa especialment assenyalat que és el Pla de
barris que aquí a la comarca, hi ha diferents municipis que se n’han beneficiat.
A partir d’aquí, el que a nosaltres ens hagués agradat que l’Ajuntament
hagués fet és presentar una sollicitud per Sant Carles i s’ha fet, però presentar
una sollicitud per Sant Carles amb bastant més informació que la que ens hem
trobat nosaltres ara aquí a l’expedient. Jo no dic que no hi sigui.
Vam demanar també veure el projecte d’urbanització d’aquest sector, no el
vam veure aleshores. Per què? Doncs, perquè si tenim més de 2000
urbanitzacions en tot Catalunya, a qui es donarà els ajuts? Doncs a aquelles
urbanitzacions que hagin fet més els deures, per lògica, per sentit comú, per
mirar que aquests diners vagin destinats a administracions, ajuntament i
organitzacions que en treguin profit. En aquest sentit, ens hauria agradat veure
en la sollicitud veure a la Roca i concretament a Sant Carles, demà mateix
podem començar a treballar. No és el cas i quan estàs competint amb tantes
altres urbanitzacions de tot Catalunya, doncs això és un punt en contra que
ens trobem. En la sollicitud de la urbanització de Sant Carles també ens ha
sorprès la fitxa. No dubtem de la bona voluntat de la persona que hagi omplert
aquesta fitxa, però lògicament aquí hi ha algunes dades que, al nostre
entendre, no són prou acurades o no són certes. Aquí es parla concretament
que no s’ha rebut cap altre ajut de cap altre administració que també
m’agradaria que m’aclarissis si això és cert. També es parla que d’entre les
actuacions previstes es poden subvencionar tots els projectes d’urbanització,
de telecomunicacions, etc., i ens diu que no cal, ens agradaria referint-nos a la
pregunta anterior si aquests projectes ja estan redactats, si ja estan fets, no?.
Respecte a altres sollicituds que entenem que nosaltres hauríem d’haver
presentat. Nosaltres parlarem de la de Sant Jordi, però també ens hauria
agradat poder veure i m’avanço, en tot cas, per fer el discurs tot integral, que
s’haguessin presentat les sollicituds de Sant Jordi, però també de Can Gurri i
de la Pineda. Sabedors que segurament una primera instància, només en
donarien una, que entenem que la prioritària en aquests moments és Sant
Carles per les greus mancances de sanejament que tenim en el municipi que
estem incomplint la normativa mediambiental, però també plantejant a la
Generalitat de Catalunya que tenim diverses urbanitzacions que volem fer
gradualment, però que siguin coneixedors que no en tenim ni una ni dues que
estan malament sinó que en són 4. A Sant Jordi s’ha de fer la urbanització de
tots els serveis, a dia d’avui no tenen ni els carrers asfaltats. Hem de dir que la
xarxa del clavegueram també té unes greus deficiències que estan incomplint
la normativa actual. Ens hauria agradat veure totes aquestes sollicituds i que
en aquestes sollicituds hi haguessin projectes ja redactats, de forma que el
que demanessin fossin ja subvenció per actuacions, per obres urgents, com
permet la convocatòria. Tenint en compte, que per a Sant Jordi per a Can
Gurri, per a la Pineda, hi havia diners previstos ja en l’exercici 2007, si no
recordo malament al voltant d’uns 90.000€ per Sant Jordi i uns 90.000€ per Can
Gurri i hi havia un projecte per fer la connexió de la xarxa de clavegueram de
la Pineda, del connector en alta, del Consorci del Besós, d’aproximadament
uns 50.000 €. Home, ens hauria agradat veure aquestes sollicituds i tots aquests
projectes de forma que ara podríem anar directament al gra i demanar diners
per les obres, no ho hem vist i, per tant, entenem que estem en inferioritat de
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condicions que sí que han fet els deures amb aquests 2 anys de Govern i, per
tant, podran presentar sollicituds amb els projectes ja redactats.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Jo li recomanaria que abans de fer algunes
afirmacions es llegís les condicions de la convocatòria perquè el que es
demana és el que permet la convocatòria i també no voldria decebre’l, però li
diré que aquesta llei d’urbanització, llargament esperada, ha tingut una
primera convocatòria de molt poca quantia, la màxima subvenció que poden
arribar a atorgar és 300.000 €, que per un cas com Sant Carles que pot
ascendir entre 5 i 6 milions d’euros en el cos d’urbanització, doncs realment és
un cost totalment insuficient i, per tant, hauríem de parlar d’altres subvencions,
d’altres programes i d’altres anys per poder executar-la tota ella. Espero que
no el decebi, però molts dels aspectes que vostè ha esmentat no formen part
d’aquesta convocatòria, bàsicament en temes de gestió. Li confirmo, sobre la
pregunta que ha fet, que aquests 115.000€ que es van acceptar de subvenció
de la Diputació són reals. Amb una part d’aquest 115.000 € s’han pagat els
honoraris d’aquest enginyer de camins. Aquest enginyer de camins no ha fet
un projecte d’urbanització complert ni un avantprojecte, ni tot el que ha dit
vostè, ha fet un programa d’actuacions, un programa d’adequació que és el
que demana la convocatòria i per què ho ha fet? Perquè aquest enginyer que
ja estava treballant sobre el tema ha preparat un document específic per la
convocatòria. Després parlarem de la urbanització Sant Jordi. en aquest cas
teníem un projecte d’urbanització complert que els tècnics redactors que en
aquest cas són uns arquitectes han hagut de refer o refondre en el format de
projecte d’adequació per ajustar-se a la convocatòria. Per tant, els deures
s’han fet i s’han fet ben fets en 2 urbanitzacions, en què una té uns dèficits
estructurals importants com és la no existència de pavimentació en el cas de
Sant Jordi i que l’altre és una urbanització que pel pas dels anys i la manca de
manteniment s’ha acabat tornant obsoleta, però en canvi, té tots els serveis, té
encintat de voreres, té l’asfalt que és Sant Carles. Sant Carles té unes
condicions entenc que més òptimes que no pas Sant Jordi. Vostè ha prioritzat
Sant Carles per davant de Sant Jordi. La Pineda està en una situació molt
diferent, que no té res a veure ni amb Sant Carles ni amb Sant Jordi, té un
problema de clavegueram del qual tenim redactat un projecte, que tenim 2
línies de subvenció i ens falta arribar a cobrir la resta per acabar de tancar-lo.
Can Gurri és un problema més greu. Can Gurri té una Unitat d’Actuació
assenyalada i té 3 situacions diferents: una a tocar de la carretera que s’ha de
convertir en zona verda quan hi ha edificacions. Hi ha una edificació concreta
que, a més a més, no tot està dins de la unitat d’actuació, en part està dins i
en part està fora. Hi ha una situació urbana consolidada de molts anys i hi ha
parcelles buides, parcelles que s’han d’obrir de nou i que són una altra
realitat. Llavors analitzar Can Gurri per poder-lo desenvolupar, així de cop és
difícil i s’ha de treballar bastant més que no pas l’aplicació immediata de la
unitat d’actuació, per tant no està prou madur el tema com perquè el
poguéssim haver inclòs en aquests programes d’actuacions per la sollicitud de
subvenció, per això ha quedat fora Can Gurri. La Pineda no es va ni plantejar,
però Can Gurri que és un dels projectes que s’està analitzant i treballant no
s’ha pogut portar a terme. No l’he entès quan em preguntava sobre la fitxa i
problemes de la fitxa, no l’he entès, no sé ben bé que em preguntava.
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Sr. Estapé.- Sí, aquí diu que, en cas de la sollicitud de Sant Carles, si s’ha rebut
altres adjunts pel finançament de la mateixa actuació, d’altres administracions
públiques. Aquí està marcat que no i jo aquí pregunto si la subvenció de la
Diputació que és una administració pública que estava abraçada al projecte
d’urbanització o de...de comunicació d’aquest sector, doncs si s’ajusta al que
tu dius o no...
Sr. Alcalde.- A veure, jo tampoc ho afirmo, hauria de comprovar la fitxa, hauria
de comprovar bé la normativa de la convocatòria. Jo entenc que el tècnic
que ha omplert aquesta fitxa, ha volgut dir que la pròpia urbanització no tenia
altres subvencions relatives al que demanava la convocatòria. La subvenció
de la Diputació és una subvenció per redacció del projecte, però en tot cas
tampoc vull afirmar res que no pugui comprovar. M’ho anoto i li contestaré en
el proper ple. Jo crec que amb això responc a tot el que m’havia preguntat.
Algun comentari més?
Sr. Estapé.- Sí, Sr. Ros. En relació als comentaris que vostè ha fet, bé la
convocatòria està adreçada en principi a la redacció de projectes
d’urbanització d’urbanitzacions. Això és correcte i els primers apartats
d’aquesta convocatòria no es defineixen en els àmbits en els quals s’ha pogut
aplicar, això és així, però també diu i ho diu molt clarament que també es
podrà finançar, també són subvencionables la realització d’obres de
competència municipal o altres actuacions de competència municipal que es
considerin d’interès per a la millora de la urbanització i de fet vostè està
presentant la sollicitud per Sant Carles, que no es pot redactar el projecte, sinó
que és per executar la xarxa de clavegueram, l’enllumenat públic i la xarxa de
telecomunicacions amb un import de 879.000 € . Vostè mateix està demanant,
entenc jo, diners no per projectes, sinó per l’execució perquè si fos per
projectes entenc que hauria d’estar en els apartats anteriors que sí que eren
relatius a projectes, per tant, nosaltres entenem que sí que es podia demanar
subvencions per executar l’obra i que si s’haguessin fet els deures durant
aquests 2 anys, ara es podria fer feina. Com que no s’han fet els projectes, ara
no es pot fer l’obra i hem d’esperar 1 o 2 anys més fins a no tenir aquests
projectes. Aleshores, tenim aquests diners, Sant Carles teníem 115.000 € que ens
va donar la Diputació a l’Ajuntament en una negociació amb el president de
la Diputació, els 3 alcaldes dels municipis més afectats, hi havia en el
pressupost de l’any 2007 una xifra important del voltant dels 90.000€ per el
projecte d’urbanització i reparcellació de Sant Jordi. Hi havia una quantitat
similar pel projecte d’urbanització i reparcellació de Can Gurri i hi havia
també una quantitat menor del voltant d’uns 50.000€ , si no recordo malament
per fer la connexió a la xarxa de clavegueram de la pineda, el collector en
alta. Eren diners previstos a l’any 2007. Estem a finals de l’any 2009 i encara
estem parlant del mateix, de fer aquest projectes. Aquests diners s’han anat
arrossegant pressupost rere pressupost sense executar-lo, sense fer feina, sense
millorar els serveis públics. Nosaltres prioritzem o entenem que s’hauria de
prioritzar Sant Carles, sobretot pel tema de la xarxa del clavegueram, sobretot
no estem dient que s’hauria de fer tot Sant Carles que és molt costós, però
sobretot el de la xarxa de clavegueram de Sant Carles és molt urgent perquè
les lleis mediambientals són molt clares i ara mateix ho estem incomplint. El
mateix passa amb la Pineda que és veritat que té la resta de serveis molt bé,
però ara mateix la xarxa de clavegueram està avocant a l’aire lliure i això és
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greu i fa falta que es resolgui amb rapidesa i amb urgència i hi havia un
projecte encarregat l’any 2007, segurament ja està fet, falta que s’executi i
entenem que ha d’ésser una inversió prioritària, per tant, les nostres prioritats
estan resolent els problemes de clavegueram de sanejament i després ja farem
la resta i finalment, voldria fer un comentari, estem d’acord en una afirmació
que ha fet, que ha dit que s’havia de treballar més o s’havia de treballar millor
amb això hi estem d’acord , que aquest equip de govern ha de treballar molt
més per poder estar en condicions de poder obtenir diners d’altres
administracions per resoldre els problemes del municipi, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. M’ha llegit la llei d’urbanitzacions potser. M’ha
llegit la...
Sr. Estapé.- És convocatòria per l’atorgament previst en el fons per la
regularització que crea la llei 3/2009.
Sr. Alcalde.- D’acord, ha llegit la convocatòria. Tinc interès, però en aquest
moment no la tinc davant. L’ha llegit de forma fragmentària i no ha entrat en
el fons. Hi ha molta més lletra. Llavors quan vostè analitzi aquesta lletra tota
sencera fins al final, es trobarà que hi ha llocs en els quals li diuen : això no
entra, això tampoc, i això tampoc. Per tant, hi ha coses de les quals vostè ha
dit que no ha estat possible demanar i no s’han demanat, hauríem fet el ridícul.
Crec que no dóna per massa comentaris, però sí que aquesta última afirmació
que vostè ha dit, jo he dit que s’havia de fer molta feina amb la urbanització
de Can Gurri...estem en temps de crisi...el projecte d’urbanització de Sant
Jordi, que era un projecte més clar, donava un escenari d’imports de quotes
urbanístiques pels propietaris que en aquest moment no és assumible per cap
dels propietaris de Sant Jordi. A Can Gurri encara hauria estat pitjor a Sant
Carles és més portable tot i que són imports molt alts, per tant, aquest equip de
govern no imposarà als ciutadans de Sant Carles els ciutadans de Sant Jordi o
els ciutadans de Can Gurri, res que ells no vulguin fer de forma majoritària. No
farem com en altres ocasions, si els propietaris no volen tirar endavant aquest
projectes amb els imports que els suposi, de moment no ho farem. Quedaran
els projectes redactats, quedaran els instruments de gestió redactats, com en
el cas de Sant Jordi o en cas de Sant Carles i en el futur com en el cas de Can
Gurri quedaran a punt perquè es puguin fer, però evidentment buscarem un
escenari més favorable i més possibilista, per tant, no imposarem res a ningú.
Aquesta assemblea que s’ha convocat pel dijous dia 26 és una assembles per
donar a conèixer als ciutadans de Sant Carles la seva realitat física, les seves
patologies i els 2 escenaris de solucions. A partir d’aquí decidirem cap on
anem, acabarem de redactar el projecte d’urbanització òbviament amb
l’escenari A o amb l’escenari B, això ho decidiran els veïns i a partir d’aquí
aquest projecte es podrà executar abans o després en funció de la
disponibilitat de recursos propis del veïnat i externs d’altres administracions. No
ens quedarem només amb aquesta llei d’ubanitzacions que ha donat molt
poques alegries a les grans expectatives que havia generat. No ens quedarem
només amb aquesta llei d’urbanitzacions, sinó que intentarem altres programes
de subvenció que ens puguin ajudar. També lamento que hagi fet esment a la
situació que pateix Sant Carles en quant a les depuradores i la Pineda en
quant a la connexió al collector d’alta perquè aquesta situació no és d’ara i
a l’any 95 quan vostès van començar a governar van trobar la mateixa

19

situació que hi ha ara i en 12 anys no es va fer res, per tant, em sorprèn
aquestes prioritats que vostè de cop i volta li entren, aquestes presses que li
entren de cop i que estem treballant per solucionar perquè probablement, en
el pressupost que s’aprovarà per l’any 2010 es donarà una solució per Sant
Carles molt abans de que s’executi la urbanització i es donarà una solució per
la Pineda per acabar de completar els recursos que s’han obtingut a través del
PUOSC, a través del consorci del Besós i en sembla que tenim alguna altra línia,
en aquest moment no recordo exactament quins eren els imports, per tant,
quan acabem de tancar aquests projectes que van per una altra línia, aquests
projectes s’executaran i donarem solució a aquest problema del municipi que
fa molts anys que s’arrossega . Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:
“Vist que en data 8 d’octubre de 2009 es va emetre Resolució d’Alcaldia
mitjançant la qual es va resoldre sollicitar de manera conjunta amb els
Ajuntaments de Llinars dels Vallès, Dosrius i Argentona, la subvenció per la
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics convocada pel
Departament de Política Territorial de la Generalitzat de Catalunya ( DOGC
núm. 5432), conforme al “PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE SANT CARLES”, amb el contingut
següent:
“Vista la Llei 3/2009 de 10 de març reguladora i millora d’urbanitzacions amb
dèficits urbanístics
Vista la convocatòria de subvenció per la regulació i millora d’urbanització
amb dèficits urbanístics aprovada per l’ordre PTO/364/2009 i publicada en el
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya de data 30/07/09 núm. 5432.
Atès que per part de l’Ajuntament de La Roca del Vallès es considerà
convenient acollir-se a la convocatòria d’aquesta subvenció, donats els
dèficits d’urbanització i serveis de la urbanització de Sant Carles.
Atès que la urbanització de Sant Carles està majoritàriament al municipi de La
Roca del Vallès, però també hi ha part de la urbanització als municipis de
Llinars del Vallès, Dosrius i Argentona.
Atès que l’ordre esmentada permet la presentació conjunta de la sollicitud.
Vistos els decrets d’Alcaldia a ratificar pels respectius plens dels Ajuntaments
de Llinars del Vallès de data 08/10/09, de Dosrius de data 07/10/09 i
d’Argentona de data 07/10/09.
Atès que la sollicitud de subvenció s’ha de presentar abans del dia 9
d’octubre de 2009, i no hi cap ple convocat abans d’aquesta data, i en virtut
de la urgència i les competències atorgades a l’alcalde segons l’article 21 de
la Llei 7/85 de Bases Reguladores Locals aquesta Alcaldia,
Disposa:
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PRIMER.- SOLLICITAR de manera conjunta amb els Ajuntaments de Llinars dels
Vallès, Dosrius i Argentona, la subvenció per la regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics convocada pel Departament de
Política Territorial de la Generalitzat de Catalunya ( DOGC núm. 5432),
conforme al “PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
LA URBANITZACIÓ DE SANT CARLES”.
SEGON.- RATIFICAR aquest acord en el proper Ple que es convoqui.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als ajuntaments de Llinars del Vallès, de
Dosrius i Argentona.”
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es va resoldre
sollicitar de manera conjunta amb els Ajuntaments de Llinars dels Vallès,
Dosrius i Argentona, la subvenció per la regularització i millora d’urbanitzacions
amb dèficits urbanístics convocada pel Departament de Política Territorial de
la Generalitzat de Catalunya (DOGC núm. 5432), conforme al “PROGRAMA
D’ACTUACIONS PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE SANT
CARLES”.
SEGON.- NOTIFICAR
aquest acord als Ajuntaments de Llinars del Vallès,
Dosrius i Argentona i al Departament de Política Territorial I Obres Públiques.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Territori d’aquest
Ajuntament. ”
B.5. Ratificació de la sollicitud de la subvenció per la regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics convocada pel Departament de
Política Territorial de la Generalitzat de Catalunya (DOGC núm. 5432),
conforme al “PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
UNITAT D’ACTUACIÓ Nº 11 SANT JORDI”.
El cinquè punt de l’ordre del dia tracta de la ratificació de la sollicitud de la
subvenció per a la regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits
urbanístics convocada pel Departament de Política Territorial de la
Generalitzat de Catalunya (DOGC núm. 5432), conforme al “PROGRAMA
D’ACTUACIONS PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ Nº
11 SANT JORDI”.
Crec que, pràcticament, no hem de reproduir el debat perquè és el mateix
que el punt anterior, en tot cas, hem preparat en la presentació 2 imatges,
una indicant la ubicació en el nucli urbà de la Roca, on està la urbanització
Sant Jordi. En el cas de Sant Jordi, com he dit abans, tenim un projecte
d’urbanització redactat acabat i que no s’ha portat a aprovació perquè hi ha
la dificultat del finançament per part del veïnat. En aquest cas, s’ha demanat
un import que em sembla recordar que és de 148.000 € que és el màxim que es
podia demanar conforme la normativa de la convocatòria que hem vist
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abans, no tinc l’import exacte, però és sobre aquest ordre de magnitud, per
tant, no arribem ni al màxim d’import que permet la convocatòria de 300.000
perquè no s’ajusta a les característiques. Es tracta d’una urbanització que el
projecte contempla un cost del voltant d’un milió i mig d’euros. És un import
molt inferior al de Sant Carles, però evidentment, a repartir amb molt pocs
propietaris , és un sòl urbà consolidat, és un sòl urbà que el Pla General de l’any
91 defineix com unitat d’actuació i, per tant, té un mecanisme de gestió propi i
per cooperació. Des de l’any 91 fins ara, han transcorregut 18 anys sense que
aquesta unitat d’actuació se li hagués afrontat cap solució. En aquest moment
disposem d’un projecte d’urbanització, disposem d’un no aprovat, ja ho he dit
abans, disposem d’un instrument de gestió modelitzat que tampoc s’ha
aprovat i que donava un escenari de costos molt alt pels propietaris i pel
temps que estem. Per tant, hem cregut oportú demanar aquesta subvenció
com a prioritària i ens han dit als tècnics i als juristes que en aquest cas tenim
tots els requisits per obtenir aquests recursos, esperem que aquesta
urbanització i Sant Carles entrin dins dels ajuts que la llei dóna per a les
urbanitzacions de Catalunya que com vostè ha dit són més de 2000 i que si les
coneguéssim reuneixen característiques de inadequació a la vida humana
importants en municipis on hi ha veritables barbaritats en pitjor situació que les
nostres, però nosaltres hem de vetllat per les nostres, esperar i desitjar que la
feina que s’ha fet ben feta i de demanar en temps i forma que aquestes
subvencions ens permeti disposar d’aquestes subvencions i engegar aquests 2
projectes d’urbanització que tan necessaris són. Algun comentari, Sr. Albert
Gil? Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, Sr. Ros. Del debat que hem tingut abans, m’agradaria fer algun
comentari. Respecte a aquest pla d’ajuts m’agradaria fer alguns comentaris.
Respecte a aquest pla d’ajuts que vostè diu que donarà poques alegries. Jo
no sé si donarà molts o pocs diners, però el que sabem és que cada cèntim
d’euro compte i que 115.000€ de la Diputació de Barcelona i els 200 o 300 mil
que podem treure d’aquest programa, més el que podríem destinar del FEIL o
del PUOSC o de la xarxa de municipis de Barcelona. Tot això sumat podríem
arribar a aconseguir per aquestes urbanitzacions un import que alleugeris
aquests costos d’urbanització. Un cost tranquillament que podria estar amb
esforç i amb dedicació, al voltant d’un 10 i un 15%. Si, a més a més,
l’Ajuntament fes un esforç per la seva part per desbloquejar aquest tema,
podríem aconseguir arribar al 20% que seria raonable per poder afrontar a
aquests projectes en diferents fases i al llarg del temps.
Respecte a Sant Jordi, nosaltres creiem que també és important Sant Jordi,
però s’ha de prioritzar. També és veritat que creiem, com s’havia fet en altres
moments, que es podia treballar perfectament en parallel en diferents
projectes d’urbanització. El problema que tenim és que com més temps
triguem, més ens costarà perquè, lògicament, s’incrementa el valor de les
coses i s’incrementen encara més a l’alça perquè anem aprovant entre tots
lleis que encara diguéssim fiquem més requeriments, no només és l’IPC, sinó
encara més requeriments i més obligacions, però és que, a més a més, com
que es desgasten, la situació actual dels serveis de moltes d’aquestes zones
com a Sant Carles, el desgast és tan accelerat i tan fort que si no es fa un
mínim de manteniment després venen problemes grossos i fer un manteniment
decent costa moltíssim diners, és a dir, els sots de Sant Carles si no s’arreglen
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ràpidament poden costar 10.000€ l’any, 15.000€ l’any. Si es deixen 3 o 4 anys,
després en valen moltíssim més proporcionalment. Ha fet un comentari a altres
èpoques dient que aquest no és problema d’ara, sinó que ve de fa molt de
temps, és cert. Nosaltres lògicament això ho hem de reconèixer perquè és una
obvietat. Aquest no és un problema que hagi aparegut ara mentre estan
vostès governant. El que sí que és cert és que durant aquests 12 anys, cada
any s’han fet projectes de millora d’urbanitzacions de zones del municipi i , poc
a poc, se n’ha mirat urbanitzant el 90% urbà, en casc urbà, millorant serveis
d’algunes urbanitzacions, millorant la xarxa d’aigua d’abastament d’aigua de
gairebé totes les urbanitzacions del municipi, millorant les xarxes de
clavegueram com la de Sant Jordi, millorant la connexió de Can Gurri el
collector en alta. Quan vostès van entrar en el govern es van trobar en el
pressupost aprovat, li repeteixo diners i encàrrecs per fer el projecte
d’urbanització d’en Carles, el d’urbanització i el projecte de reparcellació de
Can Gurri i el projecte de la connexió del collector en alta de la Pineda. Vostè
tot això s’ho va trobar fet 2 anys més tard. Aquí no veiem resultats i no veiem
que podem començar cap obra. Finalment, ha dit i ha repetit diverses
vegades que aquest equip de govern no imposarà res, ho ha insistit i que no
faran com en altres ocasions. Bé, aquest és un estil de fer política. No imposar
res a un grup de veïns, tot i que hi hagi unes obligacions legals que la xarxa de
sanejament aboqui o bé depuradores o bé un collector en alta ja comença a
ser més discutible.
Nosaltres creiem que s’ha de treballar amb el màxim consens possible, però al
mateix temps s’ha de complir les obligacions legals i s’ha de vetllar per l’interès
general, no només per aquells veïns d’una determinada zona, sinó de tot el
municipi. Aquesta és la política que nosaltres utilitzem perquè clar, si vostè diu
que aquest equip de govern no imposarà res a un grup de veïns si això ho
trasllada a qualsevol àmbit de la gestió en què ens trobem. Vostè ha preguntat
als veïns si volia aprovar a pujar els impostos un 23% en 3 anys? Ho ha
preguntat ? Ha demanat l’opinió? Això ha estat una imposició o ha demanat
el parer dels veïns? Li pregunto. Aquest criteri l’aplica a tots els àmbits de
govern o només a uns pocs i aleshores digui’m quin utilitza per aplicar aquest
criteri en uns casos sí i en d’altres no, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr,. Estapé. Li recordo que en el mandat 2003-2007, en
una part de la qual vostè va ser alcalde, els impostos van pujar un 37% i no li va
demanar ... sí Sr. Fernández , un 37% va poder veure vostè la mateixa gràfica
amb els mateixos criteris que la que vostès van fer per dir un 23, però, a més a
més, ben sumat perquè vostès a sobre s’equivocaven. Sr. Fernández segueix
vostè sense respectar els torns de paraula. A veure Sr. Estapé, vostès no han
urbanitzat el 90% del municipi dels nuclis urbans i per sort, el ciutadans a l’any
2007 van decidir que no urbanitzessin el 90 % del sòl no urbanitzable com era la
seva intenció, sectors com Mayols- Mas planas tampoc l’han urbanitzat. Hem
arribat a temps per impedir-ho. Queden moltes parts del municipi deteriorades
i en mal estat, moltes, moltíssimes, masses en comparació en municipis dels
nostres entorns. Què estem fent? Estem treballant per solucionar-ho i aquests 2
punts d’avui són un exemple clar: Sant Carles i Sant Jordi, dues realitats molts
diferents: Sant Jordi un sector urbà annex al nucli urbà que mai ha estat
urbanitzat, que disposa de serveis, però que mai ha estat pavimentat que són
serveis aeris que estan en mal estat molts d’ells i que mai ha estat urbanitzat i
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que mai s’havia fet cap esforç per urbanitzar-lo. Sant Carles una realitat que
s’anava deteriorant cada dia perquè aquest manteniment que vostè ara
reclama mai s’havia fet i poso un exemple: Vostès van vendre 4 parcelles a
Sant Carles en concepte d’aprofitament mig que posaven el clavegueram.
Això si ho fa un privat és un frau, 4 parcelles que hem hagut de dotar de
clavegueram i s’ha acabat l’obra aquesta mateixa setmana. Aquesta mateixa
setmana estan dotades de clavegueram 4 parcelles que van vendre vostès
farà uns 4 o 5 anys i que han desesperat a aquests compradors d’aquestes
parcelles que han vist que no podien, ni tan sols, edificar després d’haver fet
una inversió i de voler construir allà els seus xalets. Com pot veure, vostè parla
de vetllar per l’interès general i parla d’avocar totes les subvencions que rep
l’Ajuntament de la Roca del Vallès en aquestes urbanitzacions a Sant Carles o
a Sant Jordi. Jo crec que ha dit més aviat de Sant Carles. Doncs, hi ha d’altres
prioritats, hi ha moltes prioritats de saber gestionar correctament.
El programa xarxa Barcelona es destinarà íntegrament a treure la carretera del
centre de la Roca , a treure el carrer Catalunya del centre de la Roca i això
és una prioritat: si l’estiméssim tot ell, estem parlant de moment de 450.000 € , si
ho destinéssim a Sant Carles seria un ajut que no cobreix ni el 10% que ha
d’afrontar el municipi. Per què? Perquè estem parlant d’una urbanització de
baixa densitat en dispersió territorial que correspon a un model d’altres
èpoques, un model que vostès van reproduir en els seus 12 anys de mandat en
sectors com el golf, en sectors com el Solell.
Sant Carles, ara per ara, és un cost molt elevat pels veïns i pel municipi i,
evidentment té unes condicions d’urbanització de que no són prou
adequades però en comparació amb la situació d’urbanitzacions d’altres
municipis està prou bé, per tant, farem tot el possible per dur endavant
aquesta urbanització com estem fent dijous dia 26 amb la presentació i veurà
que l’actuació que es fa a Sant Carles és una actuació integral. Per què?
Perquè hem de complir mesures legals com l’adaptació de mobilitat reduïda i
això obliga a moure totes les voreres, a moure tots els bordons perquè hem
d’intervenir en el clavegueram i això vol dir aixecar tots els carrers, aixecar-los
íntegrament i perquè hi ha l’opció de soterrar tots els serveis i fer-los passar per
voreres adaptades, per tant, és una obra de gran envergadura que pot
acostar el seu cost als 6 milions d’euros, un cost molt important, un cost que
hem de pactar amb els veïns com és lògic perquè una part molt important
d’aquest cost, l’hauran d’afrontar ells, per tant, no imposarem als veïns cap
cost d’urbanització, no farem com va fer vostès, quan moltes persones van
haver de passar serioses dificultats que van urbanitzar les parts no urbanitzades
del nucli de la Roca, però sense tenir en compte l’opinió dels veïns i
multiplicant els costos amb desviaments d’obra del 20 i del 30% . Passem a
votació?
Sr. Estapé.- Sí, Sr. Ros...
Sr. Alcalde.- Sí perdó, com que estem en el mateix discurs, queda un segon
torn. Algun comentari?
Sr. Estapé.- Sí, intentaré ser breu, tot i que vostè fa moltes afirmacions. A mi
m’agrada aprendre cada dia i aprendre coses noves, però hi ha algunes
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coses bàsiques com ara sumar i multiplicar que les tinc bastant dominades i
més si les faig en un full de càlcul.
Un ciutadà paga a dia d’avui els impostos, els tributs municipals més cars que
fa tres anys. Això és un fet. Les dades que vostè ha mostrat no són correctes,
però en tot cas en un proper ple, ja li portarem les dades concretes ben
elaborades i no tergiversades com es va fer l’altre dia. Respecte a Mallols-Can
Planes que vostè l’ha mencionat, només un comentari: quan vulgui en parlem,
parlem i recordem tots els detalls i tota la història. Podem recordar el projecte
que nosaltres vam aprovar, intentant compactar al màxim possible aquest
projecte, intentant preservar al màxim tota la zona de bosc, la zona amb valor
ambiental de Can Planes i de Mayols. En podem parlar quan vostè vulgui amb
tots els informes ambientals de tots els tècnics, inclosos pèrits dels jutges, però
també podem parlar de qui va aprovar el Pla general que va fer passar de sòl
rústic no urbanitzable a sòl urbanitzable, perquè tant Mayols com Can Planes
són sòls urbanitzables, un de limitat i un altre de no delimitat, però
urbanitzables. Qui ho va aprovar això? Si vol ho parlem: Ho va aprovar
Convergència i Unió, després d’un canvi polític molt conegut en el municipi, un
canvi de jaqueta molt conegut en el municipi de tot un equip de persones.
Allà es va generar al nostre entendre uns drets i també a l’entrendre dels juristes
d’aquest Ajuntament , però en tot cas, aquest és un tema que quan vulgui jo
tinc ganes de tornar-lo a parlar perquè és clar quan un veu que hi ha
reclamacions de responsabilitat patrimonial que demanen a l’Ajuntament 6
milions d’euros perquè no poden construir dins de la zona de Can Planes, d’un
promotor local, doncs aquest tema no s’ha acabat ni s’ha mort. Si vostès
creuen que no hi ha drets, desclassifiquin, però ja, comenci ja, porten 2 anys i
mig governant, desclassifiqui ja aquest sòl i acabem la discussió i el debat i es
desclassifica i s’han acabat els drets. Ara, el que està fent, ens sembla a
nosaltres, és marejar la perdiu amb aquest tema: qui dia passa any empeny i
aquest és un problema que algú altre es trobarà. Segurament no vostè amb
vostè governant. Respecta al tema que aquí ens ocupa, manca de
manteniment de Sant Carles, cada any es feia el manteniment de l’asfalt, els
darrers anys que nosaltres vam estar governant. Es va renovar de forma
integral la xarxa d’aigua, des de la portada d’aigües fins a tota la xarxa
interna. Nosaltres creiem que estem parlant de quantitats molt importants, però
hem d’avançar i avançar vol dir tenir projectes, fer les coses per fases amb el
màxim de consens i aquí no s’ha avançat gens, ni tenim projectes ni tenim, o
almenys no ho hem vist nosaltres fins a dia d’avui, cap Pla de fase realista ni hi
ha el consens dels veïns. En dos anys i mig tenim molt poca cosa per no dir res.
No li puc acceptar que en el passat aquí s’imposés res ni que hi hagués veïns
que se’ls menystingués i se’ls collés com ha vingut a dir. En el passat contàvem
amb una mitjana de gairebé un 40% de subvencions que l’Ajuntament va
aconseguir i els veïns només havien d’afrontar un 60% . Això és feina de
treballar dia a dia, aconseguint recursos de diferents administracions per tal
que els veïns puguin afrontar la seva part i aquells veïns que tenien dificultats
econòmiques mai van haver de vendre el seu habitatge, sempre es va donar
facilitats amb el fraccionament de pagament, facilitats fent la interpretació
més flexible que ens prometia la normativa. Ha fet menció que es van vendre
unes parcelles i que ara s’ha fet la xarxa de clavegueram. Ho hem vist per la
resolució d’alcaldia. És clar, són uns propietaris que van comprar fa temps, és
veritat que en el seu moment no es va fer la connexió a la xarxa del
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clavegueram i també és veritat que està pendent que se’ls hi faci i que jo
recordi aquests últims 2 anys nosaltres no hem estat governant. Aleshores,
potser aquesta queixa que vostè ha comentat abans, hauria de fer un petit
exercici d’autocrítica. No hem dit, i si ho ha interpretat així ho corregeixo, que
totes les subvencions de tots els programes s’han d’avocar a les subvencions.
Estem d’acord amb vostè que hi ha moltes altres prioritats, estem d’acord amb
vostè que el carrer Catalunya és una prioritat molt important. Aquí tindrà tot el
nostre suport i ens agradaria que ens ensenyés el projecte, si no el mateix dia
que el presenta a la premsa si que el dia després, d’això fa 3 mesos o 2 mesos
aproximadament. El que sí que venim a dir és que des de les diferents
convocatòries de subvencions, si es presenten projectes que són d’urgència i
d’especial interès com són tot el tema de clavegueram i la connexió a
collectors com la construcció de depuradores que són coses bàsiques que la
llei ens obliga a tenir, es poden aconseguir una mica més de subvencions que
les que et donarien habitualment i que en totes les convocatòries en què sigui
possible s’hauria de poder incloure alguna partida en aquest sentit per veure si
podem esgarrapar algun zero més. No s’ha fet fins ara i així estem que a dia
d’avui tenim el mateix que teníem fa 2 anys i mig i parlant de prioritats vull
acabar comentant-li el carrer Catalunya, li donarem tot el suport que faci
falta. La zona de vianants del carrer Major no és una prioritat en el context que
tenim, els 600.000€ que estan en pressupost per destinar a la zona de vianants
del carrer Major que, tranquillament es pot estar uns quants anys més tal i com
està ara que no està tan malament, si vol al carrer Catalunya o si vol una
petita part a les urbanitzacions. Perquè també diu: o és que tinc una subvenció
que només és pel carrer Major...fals, les subvencions es poden demanar canvis
de finalitat, s’ha fet moltes vegades en aquest Ajuntament. Per tant, li demano
que revisi la prioritat de la zona de vianants del carrer major i que ho destini a
actuacions que són molt més urgents i que a més la legislació ens obliga. La
legislació no ens obliga a fer una zona de vianants al carrer major, però sí que
ens obliga que el clavegueram de les urbanitzacions estigui connectat a un
collector o a una depuradora. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Li recordaré que hem tingut el PUOSC més alt
que s’havia obtingut mai en aquest Ajuntament i li recordaré que entre les
sollicituds de PUOSC que es van fer, hi havia la de la zona de vianants del
carrer major que per aquest equip de govern és una prioritat i és una prioritat
perquè intenti passar vostè per alguna vorera amb problemes de mobilitat.
Posis en el lloc d’una persona que no pot caminar. Ho ha provat mai això?
Intenti-ho. Hi ha voreres que no fan ni 20 centímetres. Per on vol que passin? I
estem parlant del centre de la Roca, de la part més antiga, de la part més
emblemàtica, la part que tots els municipis que es preuin ben endreçada i
nosaltres com la tenim després dels seus 12 anys de govern. Com la tenim? És
una qüestió legal. Quants anys fa que s’hauria d’haver complert la llei de
promoció de l’accessibilitat de l’any 82. Quants anys fa? 12 anys vostès
governant i el carrer major està com està. Aquest equip de govern, fidel al seu
compromís amb els ciutadans, perquè així constava en els programes
electorals dels 2 partits que formem l’equip de govern vam entendre que fer
una zona de vianants al carrer major era una prioritat per davant de la
dispersió territorial, pensant en el nucli urbà, pensant en els continus urbans,
pensant en donar servei on hi ha més persones, on es passa més sovint, vetllant
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per l’interès general i aquest projecte aviat serà una realitat. Ha dit algunes
coses que m’agradaria corregir perquè no les ha dit correctament.
Algú va passar el sòl rústic de Mayols i Mas Planes a sòl urbanitzable i que va
ser Convergència i Unió. Les primeres eleccions democràtiques són de l’any 79
i entre l’any 79 i l’any 83 el municipi de la Roca hi ha un govern
d’independents, entre l’any 83 i l’any 87 hi ha un govern del PSC i entre l’any
87 i l’any 91 hi torna a haver un govern del PSC i en aquest govern del PSC es
fan les aprovacions inicial i provisional del Pla General que es remet a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona que aprova definitivament el 5 de maig
del 91. Qui va impulsar el Pla general? Quin equip de govern va impulsar en Pla
General que va donar com a resultat que els boscos dels Mayols i els boscos
de Can Planes poguessin passar a sòl urbà? Preguntem-ho i a més a més, a
l’any 93 l’únic govern que hi havia hagut aquí en el municipi de Convergència
i Unió que va ser entre l’any 91 i l’any 95, a l’any 93 es va aprovar inicialment,
provisionalment i per part de la comissió d’urbanisme el Pla Parcial dels Mayols
per fer 180 habitatges, en dispersió territorial i vostès ho corregeixen multiplicant
180 fins a 435. El miracle dels pans i els peixos...
Sr. Fernández.- i Mas Planes...
Sr. Alcalde.- Sí, acabo de dir-ho, Sr. Fernández no m’ho he deixat ...
Sr. Estapé.- Sí, un petit detallet...
Sr. Alcalde.- Curiós, curiós. Curiós com solucionem els temes de 180 a 435.
Curiós com multipliquem els habitatges. També ha deixat anar que hi ha una
reclamació patrimonial de 6 milions d’euros per part d’un conegut constructor
local que va construir molt durant els 12 anys que vostès governaven i
curiosament aquest conegut constructor local va comprar la UA-20, o potser ja
la tenia, que forma part del sòl de Can Planes i és una unitat d’actuació que
no té cessions, només cedeix vials no cedeix zona verda i no cedeix
equipaments, curiós. Un instrument d’autogestió independent que no cedia ni
un sol metre de verd públic i ara estem treballant perquè aquesta realitat
consolidada cedeixi verd, cedeixi equipaments i destini l’1 per cent de
l’aprofitament mig a habitatge social i el 20 % de l’aprofitament privat a
habitatge social com diu la llei d’urbanisme. Quina és la resposta del conegut
constructor local que va construir tant mentrestant vostès governaven?
Demanar una reclamació patrimonial, a la qual, evidentment, no hi té dret i no
hi tindrà dret.
Sr. Estapé.- Em pensava que estava fent d’altaveu.
Sr. Alcalde.- No sóc l’altaveu de cap promotor. Els promotors els afavorien
vostès, passaven de 180 a 435 habitatges. Això és el que feien quan
governaven vostès, passaven de 70 a 235 habitatges.
Sr. Estapé.- Això que acaba de dir que afavoríem a promotors és una acusació
i li demano que rectifiqui

27

Sr. Alcalde.- Jo rectificaré quan vostè em demani disculpes per parlar de
l’altaveu de no sé qui.
Sr. Estapé.- Sr. Ros, no som nens petits. Acaba de fer una acusació greu, li
demano que la rectifiqui.
Sr. Alcalde.- A mi em sorprèn que 2 planejaments que han estat anullats per
un contenciós administratiu, Mayols-Mas Planes, de 180 a 435, Pla de les Hortes
de 70 a 235. A mi em sorprèn. Qualsevol promotor normal que intenti una
tramitació urbanística d’aquest tipus no ho aconseguirà mai i més si en una
Unitat d’Actuació no fa cessions. Per tant, rectifiqui vostè si jo sóc l’altaveu de
cap promotor.
Sr. Estapé.- Sr. Ros, està dient que perquè no va fer cessions hi ha algun tipus
d’illegalitat? Li pregunto. M’ha acusat d’afavorir a un promotor. M’està dient
que no va fer cessions perquè hi ha alguna illegalitat.
Sr. Alcalde.- Jo no l’he acusat de cap illegalitat. Jo no li he parlat d’illegalitat,
jo li he dit que no és normal. Que en una unitat d’actuació no es facin cessions
i en el moment en què aquesta unitat d’actuació queda anullada
jurídicament s’ha de fer cessions. Ara s’ha de fer cessions.
Sr. Estapé.- I abans també.
Sr. Alcalde.- Abans no es van fer cessions.
Sr. Estapé.- El sector Mayols- Can Planes va fer unes cessions extraordinàries.
Sr. Alcalde.- El sector potser sí, però la unitat d’actuació no i són independents.
Sr. Estapé.- Per això hi ha uns experts en urbanisme, urbanistes i juristes que
vénen justifiquen totes aquestes qüestions, però les cessions de tot el sector, en
l’àmbit de zones verdes que estem parlant de més d’un 70% i en l’àmbit de
zones d’equipaments estan perfectament justificades.
Sr. Alcalde.- Deurien cometre alguna errada.
Sr. Estapé.- Alguna errada sí...
Sr. Alcalde.- Potser, no li va resultar curiós que la Generalitat de Catalunya,
l’òrgan que aprova definitivament no recorre la sentència?
Sr. Estapé.- Jo no sóc la Generalitat de Catalunya.
Sr. Alcalde.- Evidentment, el contenciós era contra la Generalitat de
Catalunya, no era contra l’Ajuntament.
Sr. Estapé.- Si vol podem parlar d’aquest tema en què es fa menció que feia
falta un pla d’actuació i un estudi econòmic, els quals no estaven en el
moment de la modificació del Pla General, sí que estaven en el moment de la
tramitació del Pla Parcial i el jutge va considerar que aquests 2 documents no
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estaven en el moment oportú i va considerar que era nul el procediment; no
illegal, nul i si s’anulla el procediment, el que s’ha de fer en aquests i si els
promotors ho demanen és tornar a retramitar tots els canvis que vostè vulgui
perquè ara vostè està governant, té la possibilitat de portar a la pràctica tot
això que vostè està dient. SI vol desqualificar el sòl faci-ho, però faci-ho, no ens
enganyi.
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, nosaltres no permetrem que s’edifiqui a Mayols- Mas
Planes i impulsarem que s’adeqüin les urbanitzacions de Sant Carles i de Sant
Jordi que era el tema que estàvem tractant. Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en data 8 d’octubre de 2009 es va emetre Resolució d’Alcaldia mitjançant la
qual es va resoldre sol·licitar la subvenció per la regularització i millora d’urbanitzacions
amb dèficits urbanístics convocada pel Departament de Política Territorial de la
Generalitzat de Catalunya (DOGC núm. 5432), conforme al “PROGRAMA
D’ACTUACIONS PEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ Nº 11
SANT JORDI”, amb el contingut següent:

“Vista la Llei 3/2009 de 10 de març de regularització i millora d’urbanitzacions amb
dèficits urbanístics
Vista la convocatòria de subvenció per la regulació i millora d’urbanització amb dèficits
urbanístics aprovada per l’ordre PTO/364/2009 i publicada en el Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya de data 30/07/09 núm. 5432.
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès considera convenient acollir-se a la
convocatòria d’aquesta subvenció, donats els dèficits d’urbanització i serveis de l’àmbit
de la urbanització de la U.A-11.
Atès que la sol·licitud de subvenció s’ha de presentar abans del dia 9 d’octubre de
2009, i no hi cap ple convocat abans d’aquesta data, i en virtut de la urgència i les
competències atorgades a l’alcalde segons l’article 21 de la Llei 7/85 de Bases de règim
local, aquesta Alcaldia,
Disposa:
PRIMER.PRIMER.- Sol.licitar la subvenció per la regularització i millora d’urbanitzacions amb
dèficits urbanístics convocada pel Departament de Política Territorial de la Generalitzat
de Catalunya ( DOGC núm. 5432), conforme al “PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ Nº 11 SANT JORDI”.
SEGON.SEGON.- Ratificar aquest acord en el proper Ple que es convoqui. ”
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER.PRIMER.- RATIFICAR la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es va resoldre sol·licitar la
subvenció per la regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
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convocada pel Departament de Política Territorial de la Generalitzat de Catalunya
(DOGC núm. 5432), conforme al “PROGRAMA D’ACTUACIONS PEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ Nº 11 SANT JORDI”.
SEGON.SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques.
TERCER.TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Territori d’aquest
Ajuntament.”
B.6. Aprovació del projecte modificat del centre cultural 2a fase.
El sisè punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació del projecte modificat del
centre cultural 2a fase.
Potser a algú de vosaltres us sorprendrà que portem a aprovació el projecte
d’un edifici que es va acabar fa 2 anys, la raó està en aquest quadre. El centre
cultural que és una obra que es va finalitzar el setembre del 2007, de fet es va
fer ja una acta d’ocupació a l’agost, per tant, és una obra que es va executar
durant els anys 2006 i 2007 i que quan vam entrar a governar vam trobar
pràcticament enllestida: en el moment en què es va licitar el 20 d’octubre de
2005tenia una previsió de costos de contracte, és a dir amb l’IVA inclòs,
1.734.874,96€. En el moment en què es fa la licitació concorren 5 empreses
entre les quals Solius presenta la baixa més gran i amb altres condicions obté la
condició més alta, de manera que s’acorda l’adjudicació en el Ple del 15 de
desembre del 2005 es fa l’acord d’adjudicació per 1.521.507,96€, és a dir, una
baixa considerable. Crec que propera al 12% o una cosa així....si me la pots
calcular...ara diré la baixa exactament. A data d’avui, en sessió plenària de 19
de novembre de 2009, hem d’aprovar un modificat de projecte amb un import
final de 1.816.503,71€ que significa una desviació de l’obra d’un 16%. Aquesta
desviació de l’obra significa que en el moment en què l’obra se’n va anar de
mare s’havia d’haver aturat i aprovar aquest projecte que aprovem ara. Per
què?
Perquè no hem pogut pagar la darrera d’aquesta obra en el
contractista adjudicatari perquè superàvem el 10% de l’import d’aquesta
obra. La baixa era just d’un 12%, tal com he dit abans. Per què es va desviar
aquesta obra? 64.230,72 € corresponien a cobrament de desviacions d’obres,
qüestions d’amidaments, preus contradictoris, etc. I les millores sollicitades per
algú que ningú en ha sabut dir ni com ni quan perquè no hi ha res per escrit,
però si informes tècnics diuen que hem de pagar 175.004, 77€ executats de
més. A part d’una revisió de preus informada favorablement pel director de
l’obra de 55.760.25€. Això significa que per poder satisfer la darrera certificació
núm. 15, d’aquest contractista, de l’empresa Solius hem d’aprovar abans un
projecte modificat que canviï el pressupost amb l’estat final de l’obra. Aquesta
és la relació de certificacions i en el moment en què es van anar aprovant i
pagant. Com poden veure és una obra que inicia el 30 d’abril de 2006 i que va
consignant imports de diferents quanties en funció de l’estat de l’obra que
s’anés desenvolupant en aquell moment. Evidentment, jo el detall de l’obra no
el conec, cap dels regidors que estem en aquest moment en l’equip de
govern coneixem el detall de l’obra, una obra que estava molt avançada, sí
que recordem l’error d’una jàssera enorme que es va haver de tallar perquè
envaïa el carrer i un retard de l’obra considerable, però finalment arribem a
aquesta darrera del 30 de l’11 amb el centre cultural ja inaugurat, ja posat en
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marxa amb tot en ordre i el contractista reclama una darrera certificació de
241.560,02. Si veiem en aquest quadre l’estat de l’obra el mes de juny era ja
del 100% , 99,84%, és a dir, havia exhaurit l’import d’adjudicació i quedava
molt per executar, però això no és el més greu, sinó que en aquest altre
quadre que ensenyava abans hi ha altres imports previstos, en color blau
veiem el 1.521.000 € d’adjudicació que ara són 1.800.000 i escaig, és a dir,
300.000€ més i tot a més a més, d’equipament d’aquest centre
Cultural que en conjunt feia una inversió de 2.306.159,34 €, als quals cal afegir
aquesta desviació que se’n va cap als 300.000 €. Bé, doncs davant d’aquest
situació el contractista va acabar interposant un contenciós administratiu per
reclamar aquests imports i aquests imports els podrem fer efectius després
d’aprovar aquest projecte modificat que ens ha entrat recentment i que no
teníem i que el director de l’obra ens ha adequat el projecte a l’estat real
final de l’obra i sobretot, l’estat d’amidaments i el pressupost i d’aquesta
manera hi ha un compromís per part del contractista de retirar el contenciós i
podrem fer efectiva la darrera certificació complint la legalitat vigent que vol
dir aprovant el pressupost desviat. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, en aquest punt ens veiem en l’obligació de com a equip de govern,
els dos partits que en formem part, d’aprovar aquesta desviació, bo i dient que
esperem que el vot del PSC sigui favorable perquè evidentment és una obra
que van gestionar ells. Tal i com hem comentat abans, cadascú ha d’assumir
les seves responsabilitats. La nostra responsabilitat ara mateix és portar-ho a
Ple, aprovar al modificació d’aquest 15, bé a la vora el 16% de desviació i
passar-ho a aprovació. Entenem doncs que les coses, entenem que ha arribat
el moment que quan veus que hi ha una desviació suficientment important, la
llei ens marca uns precedents, uns protocols a seguir, que no s’ha seguit en
aquesta ocasió, que evidentment, hi ha uns tècnics que certifiquen la feina
feta per l’empresa, que no entren a valorar si això era necessari o no ho era,
sinó que diuen que de feina feta està ben feta i s’ha d’acceptar i amb el vot
favorable del PSC que suposo que va ser qui va dur l’obra. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Gil. Algun comentari Sr. Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, jo voldria saber si el que aprovem és el que apareix en
aquestes transparències o el que hi ha en l’informe. Si pot posar la primera, si us
plau?
Sr. Alcalde.- Sí, aquí probablement hi ha alguna errada.
Sr. Fernández.- Sí, perquè clar hi ha una diferència entre això que apareix aquí i
el que tenim en el dictamen.
Sr. Alcalde.- Aprovem, com vostè sap molt bé, el que tenim en el dictamen.
Sr. Fernández.- Ja, però llavors vostè aquí n’està explicant un altre, en tot cas,
em sembla que tinc el dret de demanar que s’informi el que aprovem. No que
vostè tergiversi els números.
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Sr. Alcalde.- Correctament l’import no és 1.816.000, sinó que és de 1.760.587,15.
No sé perquè hi ha aquesta xifra aquí.
Sr. Fernández.- No ho sé, jo per això li demanava perquè clar hi ha una
diferència.
Sr. Alcalde.- Té tota la raó en aclarir aquesta xifra, tota la raó i el que aprovem
és el que hi ha en el dictamen, per tant, aquesta xifra no és correcta no sé
d’on ha sortit. La xifra és d’1.760587.15. Continuï la seva intervenció, si us plau.
Sr. Fernández.- En aquest tema, és a dir pel que hem anat revisant.
Sr. Alcalde.- Em permet un moment? He comprovat d’on ve l’errada, està
sumada al 55.560,25 que és una revisió de preus que està a banda. Diguéssim
el cost sense la revisió de preus, no sé si...ho fet molt ràpid, hauria de sortir
1.760587.15 . Aquests 55.000 que hi ha al final no estan sumats amb el que
portem a aprovació. En tot cas, aquesta revisió de preus s’ha d’aprovar a part
i s’aprovarà per Junta de Govern
Sr. Fernández.- Aclarit. En tot cas, aquest problema ve...diguem-ne que
l’aparició d’aquesta informació que vostès tenien des de setembre de 2007
que és quan se signa l’acta de recepció..perdó el 4 de desembre hi ha el
certificat final d’obra, per tant, entenc que fa dos anys que aquest problema
està sobre la taula. En aquests dos anys vostès no ens han demanat a nosaltres
cap tipus d’informació ni cap tipus de comentari al respecte per intentar que
aquelles persones que estaven al davant, responsables polítics que estaven al
davant. D’aquests temes doncs poder donar les explicacions o acceptar o no
acceptar el que estava passant. Vostès no han comptat per res amb nosaltres,
primera cosa també a tenir em compte. Fa dos anys d’això. Per tant, a
nosaltres no ens tenen informats durant aquest dos anys d’aquesta situació i
ara ens vénen exigint un vot amb una setmana i pico de temps per analitzar
aquesta informació. Home, haguéssim pogut tenir el temps suficient per
convocar-nos a una reunió, podríem haver discutit això i a partir d’aquí vostès
prendre les decisions que considerin oportunes , però el que no pot pretendre
és desprès de dos anys de tenir aquesta informació, posar-nos això sobre la
taula i exigir-nos un posicionament. En aquest sentit, jo el que li demanaria és
que de forma ràpida podem fer això i en el següent ple ordinari o extraordinari
que hi hagi ho portem a aprovació. Jo no li defujo això, però el que sí que
entenc és que dos anys que fa que tenen aquesta informació i no compten
per res amb nosaltres. A partir d’aquí, Sr. Ros, vostè no és el més adequat per
donar lliçons a ningú de desviacions d’obres. Vostè no és el més adequat per
parlar d’això. Per tant, les obres es comencen i de vegades un considera que
fa falta algunes millores i es tiren endavant, per tant, vostè diu que no hi ha
cap document? En aquest moments vostè està fent unes afirmacions que jo no
he pogut contrastar amb la informació existent a l’Ajuntament, per tant, he de
creure amb la seva paraula i amb tot el respecte en la seva paraula, no hi
crec. Per tant, jo el que demano és poder veure això i poder constatar
aquestes situacions i a partir d’aquí jo el que li demano és que deixem això
avui sobre la taula i de forma immediata en el següent ple procedim a posarho sobre la taula d’aprovació...possiblement aleshores poden tenir el nostre
vot favorable, però avui, en la situació que hi ha, amb la presentació que
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vostè ha fet i amb les acusacions velades que vostè ha fet, nosaltres no podem
votar a favor d’això. En tot cas, nosaltres ens abstindrem. Ja li dic faci això,
vostè ha tingut dos anys per poder discutir això, no ha volgut i ara ens vénen
amb això? I amb el tema de desviament d’obres, vostè es dedica
professionalment a obres i diguem-ne que potser tindríem molt a parlar.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández. Jo no parlaré en nom del meu company
portaveu del grup d’Esquerra Republicana que és qui li ha demanat que seria
convenien que votés a favor. Jo no li he demanat, però també ho penso, per
responsabilitat, perquè l’obra estava desviada del principi i perquè vostè
saben quins canvis van demanar, si fos un metre més alt, si canvien una paret
de fusta, si no sé què. Nosaltres no ho sabem i per escrit no hi ha res i pensi que
és un document que està a la seva disposició que, a més a més, com que ha
anat a un contenciós s’ha hagut de buscar, endreçar, foliar i enviar al jutjat a
la sala contenciosa administrativa perquè tinguin tota la documentació que
hem pogut trobar en diferents departaments de l’Ajuntament, per tant és un
document que està molt endreçat. Nosaltres, no sé si ho recordaran o no sé si
es comunica amb el seu cap de files, però al Sr. Estapé va ser convocat a una
reunió, en la qual li vam demanar si podíem pagar 1.600.000 € més a l’empresa
ARC que construïa el pavelló. El Sr. Estapé probablement ho recordarà i el Sr.
Estapé no ens va contestar. Ens va dir que era cosa nostra que assumíssim la
nostra responsabilitat i tenim un altre contenciós, l’empresa ARC ha interposat
un altre contenciós, ja fa temps contra l’Ajuntament de la Roca del Vallès
perquè considera que l’enorme cost del pavelló de més de 5 milions d’euros,
quan un pavelló val 3, l’enorme finançament extern del pavelló que acabarà
costant més de 9 milions d’euros, a sobre aquesta empresa pretén cobrar
1.600.000 € més i quan li preguntem al Sr. Estapé perquè i què havíem de fer,
no ens va donar cap solució. Per tant, per responsabilitat política el que hem
fet és demanar a l’empresa Solius i demanar al director de les obres que ens
presentessin el projecte modificat, que ens adeqüessin el pressupost a la
realitat certificada perquè els tècnics certificaven i ningú ens ha sabut aclarir
perquè en el moment en què es va detectar que el desviament d’obres
superava el 10% del cost adjudicat perquè no es va aturar l’obra i perquè no
es va aprovar abans un projecte modificat que hagués estat el correcte per
acomplir amb la legislació vigent en matèria de contractes. No ens ho sabut
aclarir ningú i l’obra es va acabar com es va poder i va aparèixer aquest
import que els tècnics certifiquen i, per tant, ens l’hem de creure i tenim
informacions vagues i imprecises de quins són els estadis on s’ha desviat
aquesta obra, ens hagués agradat que vostè ens ho hagués aclarit avui. Ens
hagués agradat que vostès votessin a vull a favor perquè són els responsables
de l’execució d’aquesta obra perquè vostès van estar fent el seguiment i
control o descontrol d’aquesta obra. Aquí està especificat les dates en què les
juntes de govern aprovaven les rectificacions, les dates en què se s’havia quan
aquesta obra es desviava, per tant, aquí no es van fer les coses correctament.
Aturar les obres abans de superar el 10% de desviació, aprovar el projecte
modificat que estem aprovant ara 2 o 3 anys més tard del moment en què
s’havia d’haver fet, permetre al contractista executar la seva feina
correctament, cobrar a temps, disposar dels documents adequats i quedar bé
com a institució perquè això no és de rebut, això danys la imatge de la
corporació i ara estem treballant per arreglar-la per millorar-la, per resarcir a
aquesta empresa de l’import del que té dret, d’una feina que ha executat i
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que els tècnics directors d’obra han certificat i per tant, és una feina
executada realment i executada correctament que és el que diu les
certificacions, si ha llegit el dictamen veurà que hi ha una acta d’ocupació de
l’1 d’agost del 2007. Aquesta acta ja la recordo perquè portàvem nosaltres un
mes i mig en el govern, recordo que el contractista ens va demanar signar
aquesta acta perquè poguessin entrar industrials que no formaven part de la
seva contractació que és aquest quadre d’aquí, tots aquests imports d’aquí
que es pagaven a banda que no formaven part de l’import d’adjudicació a
Solius, sinó que eren altra tipus de coses: com per exemple direccions d’obra,
projecte ambiental, assegurances, estudi acústic, armaris, mobiliari, fecsa;
fecsa vam tenir un problema gravíssim perquè ningú havia contractat
potència i es va haver de fer una estació transformadora i connectar-la amb
les altres que va significar un retard important que va dificultar molt la posada
en marxa del centre cultural ja se celebren actes de la festa major, cerc
recordar de memòria que era un acte de teatre, no n’estic segur, però crec
que va ser això i el 5 de setembre el director d’obres porta el certificat final
d’obra crec, liquida l’obra i aporta el certificat de final d’obra del dia 4 de
desembre, per tant, està clar el que ha passat aquí. Està clar que aquí hi ha
hagut un incompliment de les obligacions ce control i seguiment d’una obra i
de les obligacions de compliment amb la llei de contractes i ara ho hem
d’arreglar i serà molt lamentable si vostès no voten a favor, de la mateixa
manera que ser molt lamentable quan el Sr. Estapé no ens va voler donar cap
mena d’explicació sobre el 1.600.000 € que ens demanava l’empresa ARC pel
pavelló. Una empresa que tenia un contracte de concessió d’obra a risc i
ventura que a diferència d’aquesta no certificava obra, sinó que es
comprometia a entregar el pavelló i els vestidors de la Torreta, el camp de
futbol claus en mà, que no podia en cap moment demanar ni un euro més, a
diferència d’aquesta que era una contractació directa de l’Ajuntament i que,
per tant, supervisava i controlava l’Ajuntament i la prova està en què les Juntes
de Govern eren les que aprovaven les certificacions i que teòricament havien
de tenir de l’estat de l’obra.
Jo no pretenc donar-li lliçons Sr. Fernández, hem executat 9 obres del Fons
Estatal d’Inversió Local, cap se n’ha anat de pressupost, cap d’elles i com totes
les obres, totes tenen problemes, en totes hi ha petites variacions, cap d’elles
ha marxat dels imports adjudicats, cap d’elles. Jo no pretenc donar-li lliçons,
però aquí hi ha un incompliment flagrant de la llei de contractes. Vostè sí que
ha intentat donar lliçons en el punt número 1, ha intentat donar lliçons i crec
que aquí ha de donar moltes explicacions. Algun comentari, Sr. Albert Gil? .
Sr. Gil.- Bé, en primer jo no he exigit i potser tampoc he demanat, sinó que jo
he dit que esperava. Jo el dia que li hagi d’exigir alguna cosa, ja ho veurà
clarament que li estic exigint. Jo en aquest moment, només li he demanat...no,
no sé si us farà por o no, però simplement ho notareu. Només he dit que ho
esperava i ho segueixo esperant, sincerament. Jo entenc que després de
veure les certificacions dates i aprovacions si no han canviat les coses, que
estic segur que no, quan tu estàs certificant una obra et diuen import que
certifiquem, import certificat, tant per cent d’obra realitzada, per tant, el
desconeixement no pot, ser se sabia per part de vostès, que hi hauria aquest
desviament era evident, per tant, ara que em digui aquesta informació ja la
tenim. Això no m’acaba de quadrar respecte a la informació que ens donen a

34

les juntes per després el tema de les certificacions, les certificacions ara mateix
ens fa un informe favorable aquesta darrera certificació l’arquitecte municipal,
per tant, entenem que com vostès no posen en dubte i ens fa un informe
favorable aquesta darrera certificació l’arquitecte municipal, per tant,
entenem que com vostès no posen mai en dubte ni nosaltres tampoc la feina
de cap dels membres d’aquest Ajuntament, entendran que nosaltres tampoc
la posem en dubte, en la creiem i la tirem endavant. Evidentment, 241.000 €,
una diferència molt important, uns diners que ateses les circumstàncies seria
molt bo no haver de pagar, doncs malauradament s’hauran de pagar com
altres coses que han succeït que s’han hagut d’anar pagant, doncs bé,
paguem-ho, aprovem-ho i jo reitero la meva esperança de que votin
favorablement. Gràcies Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Estapé.- Un comentari sobre el pavelló atès que ha fet allusions directes...
Sr. Alcalde.- Endavant Sr. Estapé
Sr. Estapé.- Vostè té la tendència de quan estem parlant d’un tema treure’n
d’altres, és una tàctica que fa sevir habitualment i té alguns temes que són
preferits jo ja li vaig dir en un altre ple, parlem del pavelló si vostè vol i digui’m
vostè què està fent per defensar els interessos de l’Ajuntament. Vostè em va
convocar a una reunió per dir-me que aquesta empresa demanava 1,6 milions
d’euros i jo li vaig donar la resposta molt clar i li vaig dir que en el meu parer
això no pertocava. Em va semblar que hi havia una voluntat d’arribar i de
pagar una bona part d’aquest diners. Jo no sé al final, quan vostè va signar la
recepció d’aquest equipament quin compromís, quin document va signar i
quin import ficava en aquest document que l’Ajuntament es comprometia a
pagar a aquesta empresa. Què es va comprometre vostè a pagar ? En tot
cas, el que sí que és cert amb el tema del pavelló, que vostès ho reiteren, és
que es va fer un encàrrec amb una empresa per construir un pavelló, per fer
una ampliació d’una piscina, per construir uns vestidors de la Torreta i després
és veritat que es van demanar altres millores com unes grades, en el cas de la
Torreta i en el cas de la Roca. Abans de les eleccions, aquesta empresa
demanava a l’Ajuntament 300.000 € per aquestes sollicituds addicionals
d’obres que es van fer durant el procés de construcció, després un 1.600.000 € i
jo li vaig dir amb tota claredat que no pertocava i de fet, hi ha un informe de
l’arquitecte municipal fet amb uns criteris diguéssim bastant generosos per
l’empresa ARC, amb una visió diguéssim d’arribar a un bon acord, que ho
entenc que es vulgui arribar a un bon acord, per tant, nosaltres amb aquest
tema no tenim res a amagar. El pavelló és un equipament excellent, s’està
gaudint al municipi, és un equipament segurament el millor de la seva tipologia
a la comarca. Ha costat forces diners, però ha costat el que tocava, ha costat
el que tocava, quan es parla d’aquestes xifres li recordo que no era només el
pavelló, sinó que era diferents construccions, pavelló, ampliació de la piscina,
vestidors i també hi aniria inclòs finalment unes grades i el nivell de qualitat que
tenim del pavelló no té res a veure. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Endavant, Sr. Carles Fernández

35

Sr. Fernández.- Jo voldria llegir, perquè és clar estem aprovant el projecte
modificat del centre cultural segona fase, perquè segons vostè ha dit és
obligatori amb aquesta desviació és obligatori aprovar un modificat . Llegeixo
l’informe de
secretaria que se’ns ha facilitat quan hem demanat la
documentació:
“Atès que supera el 10% del preu és necessari l’informe que fa referència a la
fiscalització prèvia segons l’article 11.2G, un apartat d’aquest informe...”
I en aquest informe diu:
“ En conseqüència d’acord amb l’exposat, atès que la modificació no supera
el 20% del preu de licitació per tal de poder realitzar la modificació del
projecte o en el seu cas del contracte...” es fa necessari tot un seguit de coses.

Jo pel que entenc, no sé si ho he entès malament, al no superar al 20% no és
imprescindible la modificació. No ho entenc bé, no, no, per això li pregunto...
Sr. Alcalde.- Ara li explicaré ....
Sr. Fernández.- Perdoni, li he fet una pregunta a la Secretària i també...
Sr. Alcalde.- Li puc aclarir jo mateix.
Sr. Fernández.- Sí, però entengui’m en termes jurídics me’n fio més de la
secretària que no de vostè.
Sr. Alcalde.- Jo he parlat amb la Secretària i tinc la informació. Estem en un
debat polític i ,per tant, la secretària està a la seva disposició com sempre.
Sr. Fernández.- Doncs, si està a la meva disposició li he fet una pregunta me
l’ha aclarit i li agraeixo a la Sra. Secretària, ja està.
Sr. Estapé.- Jo tinc una pregunta ...és la màxima responsable ...
Sr. Alcalde.- Fins i tot li ampliaré informació. Continuï, Sr. Fernández.
Sr. Fernández.- Per tant, jo ja li he comentat abans.. Vostè s’ha referit a les
obres del FEIL. Bé m’agradaria veure les liquidacions, però bé veurem les
liquidacions d’obres i si no s’ha desviat doncs perfecte, ens n’alegrarem molt
que no s’hagi desviat. Aquesta era una obra important, una obra que
preteníem que donés servei a unes necessitats del municipi que a hores d’ara
sembla que s’està restringint l’ús del centre cultural, però aquesta era la
voluntat, hi va haver unes desviacions. Jo ja en aquests moments ja li dic no
em veig en cor de recordar exactament totes les que es van fer, tampoc vaig
ser la persona responsable d’aquesta obra, però és igual em sento
absolutament responsable d’això. Jo el que li he demanat és que ens puguin
explicar amb detall. Han tingut 2 anys per explicar-nos això. Que vostè no vol i
vol passar-ho avui, està en el seu dret. Si em permet la relació d’altres despeses
la diapositiva aquesta d’aquí, el que es va contractar és el contenidor que era
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l’obra de l’edifici, però després perquè aquest edifici pogués ser funcional cal
omplir-lo de diferents coses, com aquí es van relacionant. Entenc i crec
recordar que totes aquestes o la major part d’aquestes activitats es van fer
seguint els procediments de contractació vigents en aquell moment. No sé si
en aquest cas ha donat a entendre que a part del milió i pico tot aquest cas
s’havia fet de qualsevol manera. Crec que tots aquests altres apartats que
vostè posa aquí tenien també el seu contracte corresponent. És així?...és així,
molt bé. És que tal com s’ha explicat m’ha semblat entendre que tot això
sumava a tota la resta. Tot això, és a dir, quan es construeix un edifici, es
construeix un edifici, però després cal adequar l’interior amb mobiliari i amb
diferents tipus...amb materials d’escenografia i amb diferents tipus de coses,
per tant, tot això estava en pressupost de l’Ajuntament es van fer els
contractes pertinents i es va contractar, per tant, no entenc aquesta relació
què és el que busca, explicar que aquesta obra ha costat 2 milions i pico,
doncs sí ha costat això: el continent i el contingut, per tant, és així correcta i
que podria funcionar més si des de l’actual equip de govern es donessin les
condicions perquè les entitats poguessin utilitzar aquest equipament amb més
facilitats i no tinguessin problemes per utilitzar-lo, com algunes entitats ens han
fet arribar que tenen dificultats per utilitzar un equipament que en aquests
moments en moltes hores del dia està tancat. Per tant, jo li repeteixo, li
proposo, per no defugir això, que puguem rebre les explicacions del perquè.
Vostès van entrar el 13 de juny a governar, no van parar res en aquells
moments. La informació hi era també en aquesta casa i bé, podien haver
treballat això abans, ens podien haver demanat informació abans i vostès no
ho van considerar oportú. Ara, 2 anys després que es presentés aquesta
certificació final d’obra, porten això a ple sense haver comptat amb nosaltres i
esperen, ara ho estem aclarint, potser jo abans ho he entès malament, en tot
cas després ja veurem el que deia l’acte, però és igual, en tot cas esperen el
nostre vot favorable i nosaltres no estem en posició de fer el nostre vot
favorable. Jo els dic que nosaltres no estem en disposició de no fer el vot
favorable. Nosaltres el que diem és que per fer aquest vot favorable volem
mirar-nos això amb molt més detall. És això el que estem dient. A partir d’aquí
faci vostè el que consideri oportú. Nosaltres no votarem en contra d’això
perquè entenem que allò que s’ha fet s’ha de pagar i si hi ha uns informes
tècnics s’han de pagar, però abans de decidir el vot favorable volem tenir
aquesta informació en detall i no l’hem tinguda per part de vostès en 2 anys. A
partir d’aquí faci vostè el que consideri i torni a carregar contra que som els
culpables de tot el que passa en aquest municipi amb una desviació
d’aproximadament un 15% i que hi ha un equipament de primer nivell i que en
aquests moments si que és, perquè són vostès els que l’han posat en marxa,
absolutament infrautilitzat i això, sincerament, és una mica trist i moltes entitats
que han demanat poder desenvolupar activitats allà i que han rebut el no per
resposta i no per les condicions de l’equipament, malgrat que vostè pugui,
com sempre, dir que és un equipament lleig o infuncional. És un equipament
pot tenir molt més funcionament del que té, l’únic que cal és tenir la voluntat.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Sobre el dubte que planejava a la
Secretària quan una obra es desvia més del 10% cal aprovar un modificat de
projecte. No es pot continuar pagant al contractista adjudicatari perquè això
va contra la llei de contractes. Cal modificar el projecte, cal modificar el
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pressupost i continuar l’obra un cop aprovat el nou projecte i el nou pressupost
de tal manera que es pugui certificar. S’ha desviat un 15, 72€, gairebé un 16.
Sort n’hem tingut que no s’ha desviat un 20 perquè si es desvia més d’un 20,
hem de demanar permís a la Comissió Jurídica Assessora i a la Sindicatura de
Comptes, amb la qual cosa vostè és tan aficionat.
Sr. Fernández.- Perquè vostè no compleix, sinó no ho seria gens ....si vostè
complís, jo no tindria cap afició a la sindicatura de comptes.
Sr. Alcalde.- Imagini’s que li vinguin a remenar les cireres a vostè. Les obres del
FEIL, Sr. Fernández estic en l’ús de la paraula, si les obres del FEIL puc afirmar,
rotundament, que no s’han desviat és perquè hem fet un control estricte, dia a
dia i perquè sabem com estan i si de la segona fase del Centre Cultural no
sabem què ha passat és perquè no està detallat enlloc, però algú ens ha dit
que vostè mateix va demanar que s’alcés un metre més la caixa escènica. No
sé. Vostè és qui pot afirmar-ho o desmentir-ho. Jo no ho sé. I si això ens costa
més diners, els haurem de pagar.
A veure, a mi m’ho han dit. M’ho han dit els tècnics municipals. Jo he demanat
explicacions, hem de pagar aquests diners, els hem de pagar. On és el
desviament?
Miri, a la Rambla hem canviat el bordó de formigó per bordó de granet però
ha estat una millora del contractista, no ens ha costat diners, per tant és una
millora pel municipi, queda i no ens costa diners. Aquí no sabem què ha
passat, a més, aquest quadre, jo no he dit que això s’hagi de sumar a aquell
contracte, he dit que això s’ha de sumar al cost del Centre Cultural segona
fase, la primera fase també s’ha de sumar, que era la biblioteca, per tant, el
cost d’aquest equipament és un cost alt, molt alt, i aquest equipament té
moltes dificultats de gestió, perquè hi ha hagut molta improvisació i això ho
demostra aquest quadre. De cop i volta es fa un estudi acústic que abans no
hi era i es posen unes mesures acústiques que abans no hi eren i, es decideix
convertir una sala polivalent en una sala auditori, és clar, tot això ha anat
passat, hi ha hagut una improvisació contínua i, aquesta improvisació contínua
es denota en aquest quadre i es denota en aquesta desviació d’obra i es
denota en tot el que ha anat passant en aquest Centre Cultural, que ha trigat
dos anys a executar-se, i que han estat dos anys que els ciutadans del municipi
no n’han pogut gaudir.
Sr. Fernández, si vol anar al Centre Cultural, està obert i en funcionament i
moltes persones en fan ús.
A mi m’agradaria veure’l en els concerts del Cicle Filharmonia, en els teatres,
en tantes i tantes activitats que es realitzen i que, de vegades, hi assisteix molt
poca gent, i vostè no hi és sovint. Faci servir el Centre Cultural com el fem servir
altres ciutadans.
No, jo no li estic tirant res en cara, però no digui que està infrautilitzat perquè
està a ple rendiment, Sr. Fernández, em permet continuar?
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Sr. Fernández, miri, si s’ha sentit ofès li demano disculpes, li demano
sincerament disculpes si s’ha sentit ofès, no ha estat, en cap moment, la meva
intenció ofendre’l, però a mi em sap greu, quan es fa un esforç important, en
situació econòmica difícil, un esforç pressupostari important, em sap greu que
aquest esforç no es vegi compensat després per l’assistència de prou
ciutadans als actes culturals.
Sr. Fernández.- A mi també em sap greu, que quan, a vegades, fent un esforç,
no assolim els nivells de participació que voldríem.
Sr. Alcalde.- Si, i vostè ho fa des d’una entitat. Imagini’s vostè des de la
institució que representa...
Sr. Fernández.- si, i també des de l’Administració, per tant, em dol aquest atac
personal.
Sr. Alcalde.- Doncs li reitero que si s’ha sentit ofès ha estat molt lluny de la meva
intenció ofendre’l. Si s’ha sentit ofès, li reitero que li demano disculpes però el
que li estava explicant és que en el Centre Cultural es programa molt i de
qualitat i que els ciutadans de la Roca, hauríem de treure més profit del Centre
Cultural i de les activitats que s’estan programant allà i que, en aquest
moment, amb la posada en marxa de l’escola de música, annexa a la
biblioteca, el Centre Cultural ha agafat una activitat, a diari, que li està donant
molta més vida, una vida molt interessant, una vida que no tenia per les
dificultats d’organització d’aquest equipament que són importants.
Vull, també, fer un comentari a les paraules del senyor Estapé, perquè el que
ha dit avui, és el que m’hagués agradat sentir aquell dia. Aquell dia m’hagués
agradat sentir el que ha dit avui, que els demanaven 300.000 euros de
desviament abans de les eleccions, perquè després ens demanaven 1.600 i
vostè no ens ho va aclarir, no ens ho va aclarir, i varem quedar amb el dubte i,
evidentment, no vam pagar ni 300 i 1.600.000 i, en aquests moments, tenim
interposat un contenciós defensant els interessos municipals.
Sr. Estapé.- Vull fer una pregunta.
Sr. Alcalde.- Quina pregunta?
Sr. Estapé.- Vostè ha signat un document en el que es compromet a pagar un
import addicional?
Sr. Alcalde.- Cap ni un.
Sr. Estapé.- Cap ni un?
Sr. Alcalde.- Cap document que em comprometi a pagar. He firmat una acta
d’ocupació que té un import que no recordo, no és el 1.600.000, em sembla
que són 800.000 o una cosa així. Aquest document no em vincula amb res i és
un document signat la mateixa tarda que s’inaugurava el pavelló, sota la
pressió de l’empresa que pretenia no deixar-nos utilitzar-lo i, aquest document,
assessorat per la Secretària d’aquell moment i per l’advocat dels serveis de
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Territori, teníem assegurat que, malgrat hi hagués aquell import, aquell
document no comprometia a res, per tant, no s’ha pagat ni un euro de mes.
Aquest paper no és un compromís de pagament. Llegeixi bé aquest paper, jo
no el tinc aquí davant, llegeixi bé aquest paper i llegeixi els informes tècnics
que diuen que no correspon pagar ni un euro més, ni un euro no, em sembla
que hi ha una xifra 12.000 euros, 18.000 euros.
Els tècnics han arribat a reconèixer 18.000 euros d’alguna qüestió extra fora de
contracte i és l’únic que, en aquests moments, estaríem en condicions de
pagar a aquesta empresa, 18.000 euros, res més. No hi ha cap document de
compromís que ens comprometi a res més. Aquesta és la situació i, la situació
és dramàtica, per la situació que ha passat aquí amb el Centre Cultural i amb
el Pavelló.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, que resta
aprovat per 2 vots favorables manifestats per l’Alcalde i el regidor del Grup
Municipal d’ERC i 11 abstencions, manifestades pels regidors del Grup
Municipal del PSC-PM i la resta de regidors del Grup Municipal de CiU, el text
del qual, literalment, diu:
“Vist que l’Ajuntament de la Roca del Vallès va formalitzar en data 18 de gener
de 2006 el contracte d’obra per a l’execució del projecte de construcció de la
2ª. Fase del Centre Cultural de la Roca del Vallès, amb l’empresa
Construcciones Solius, SA. amb un import d’adjudicació de 1.521.507,96 euros,
IVA inclòs.
Atès que durant l’execució de l’obra han estat lliurades les següents
certificacions d’obra:

Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Data doc.
30.04.06
30.06.06
31.07.06
31.08.06
30.09.06
30.10.06
30.11.06
30.12.06
31.01.07
28.02.07
30.03.07
30.04.07
31.05.07
30.06.07
30.11.07

Import
71.876,09
118.940,94
65.498,01
41.789,94
62.100,32
47.210,69
73.788,48
56.238,05
175.303,72
140.533,35
254.789,58
248.935,02
137.693,26
24.329,68
241.560,02

Data aprovació
07.09.06
07.09.06
26.10.06
23.11.06
23.11.06
02.02.07
02.02.07
16.02.07
02.03.07
03.05.07
21.05.07
04.07.07
04.07.07
13.09.07
---------
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TOTAL IMPORT CERTIFICAT 1.760.587,15 €
Atès que en data 1 d’agost de 2007 s’aixeca un acta d’ocupació de la sala
polivalent, el foyer, accés o entrada i el pati de l’edifici, mentre que respecte
la resta de la construcció es deixa pendent d’un projecte modificat. Dita acta
la signen l’arquitecte municipal, el director de l’obra i el contractista.
Atès que en data 5 de setembre de 2007 s’aixeca l’acta de recepció, a partir
de la que comença a comptar el termini de garantia, si bé en la mateixa acta
es relacionen determinats treballs pendents d’execució. Dita acta la signen
l’Alcalde President, el cap d’obra, en representació de l’adjudicatari de les
obres, el director i el director tècnic de les obres.
Atès que en data 5 de desembre de 2007 el Director de les Obres aporta en el
registre d’entrada de l’Ajuntament NRGE 11062/07, la documentació següent:
-

-

-

Informe de liquidació de l’obra, quin objecte segons indica,” és l’anàlisi
del cost de liquidació de l’obra, amb la justificació de les partides del
projecte on hi ha hagut desviació d’amidaments(4,22 %) i, aquelles
altres degudes a demandes municipals per introduir millores sobre el
projecte (11,50%)”.
Certificat final de la direcció facultativa de l’obra, emès en data 4 de
desembre de 2007 i en el que s’exposa que l’import acumulat de les
certificacions d’obra aprovades s’eleva a 1.275.418,10 euros.
Acta de recepció de l’obra de data 5 de setembre de 2007.

Atès que ha estat sollicitada la devolució de la garantia definitiva, la qual va
ser desestimada, perquè encara no havia transcorregut el termini de garantia
de 2 anys, fixat en el plec de condicions.
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació respecte el procediment
a seguir en el cas de modificació d’un projecte.
Atès que en data 04 de novembre de 2009 amb NRGE 8803/09 s’ha presentat
un projecte modificat per part del director de l’obra Sr. Àlex Egea, que recull
els preus contradictoris i les modificacions justificatives de l’última certificació
que encara no ha estat abonada.
Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal emès en data 06 de novembre
de 2009 del qual es desprèn que les modificacions es justifiquen per necessitats
de l’obra i per conveniències del bé comú.
Atès que determina que el pressupost per contracte del projecte modificat és
inferior al 20% de l’import del projecte original:

Pressupost per contracte (projecte modificat) 1.760.587,15€
Pressupost per contracte (projecte original) 1.521.507,96€
Increment sobre pressupost original
15,71%
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Atès que la tècnica municipal informa que examinat el projecte modificat del
CCLR 2a fase reflecteix de manera idònia i suficient les modificacions respecte
el projecte inicial de l’obra, i per tant informa favorablement la modificació.
Vist l’informe favorable de fiscalització d’intervenció emès en data 06/11/09.
Vista la compareixença del contractista CONSTRUCCIONS SOLIUS S.A.
representat pel Sr. Jordi Forés Martí de data 06/11/09 el qual dóna la seva
conformitat al projecte presentat.
Atenent els article 42 i 43 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atenent els articles 54, 101 i 146 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el Text Refíos de la Llei de contractes per a les
administracions públiques, i l’article 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de
les administracions públiques, aplicables al cas en concret.
Atès que l’òrgan competent per adoptar l’acord de modificació és el ple de la
corporació atès que va ser l’òrgan de contractació original i atenent l’article
22.2 n) Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte modificat del centre cultural 2a fase presentat
en aquest Ajuntament en data 04/11/09 amb NRGE 8803/09, atenent l’indicat
en la part expositiva i en conseqüència modificar el contracte formalitzat en
data 18 de gener de 2006 en el sentit exposat en el projecte modificat.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a tots els interessats i als respectius serveis
de la Corporació.”
Faré una explicació de vot per si algú s’ha sorprès.
Cap dels regidors de l’equip de govern ha d’assumir una responsabilitat que
no li pertoca. El portaveu d’Esquerra Republicana i jo com a Alcalde i cap de
llista de Convergència i Unió hem pres la decisió d’assumir la desviació d’obra i
aprovar el pagament d’aquest import a partir, la certificació s’aprovarà en
Junta de Govern, però a partir de l’aprovació d’aquest modificat de projecte
es podrà satisfer l’import a què té dret aquesta empresa ara que ens han
entregat el projecte modificat.
Continuem amb el punt B.7.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, només volia esmentar que nosaltres haguéssim volgut
votar favorablement, jo li he fet una petició per poder tenir el nostre vot
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favorable, vostè no l’ha recollit i, per tant, el nostre vot ha estat abstenció, però
la nostra voluntat era demanar-li aquest temps per a fer aquests aclariments
amb vostè i poder votar favorablement. També vull fer aquest aclariment de
vot. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Fernández.
B.7. Aprovació inicial de la CESSIÓ del bé patrimonial propietat de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès situat al sector SPI-1 Valldoriolf, en favor de la Generalitat
de Catalunya, per a ubicar-hi el Parc de bombers de la Roca del Vallès.
El punt B.7 tracta de l’aprovació inicial de la cessió del bé patrimonial
propietat de l’Ajuntament de la Roca del Vallès situat al sector SPI-1 Vallderiolf,
en favor de la Generalitat de Catalunya per a ubicar-hi el Parc de Bombers de
la Roca del Vallès.
Bé, una mica sintèticament, el Parc de Bombers ubicat en aquest moment a
Granollers, té unes condicions antiquades, té poca possibilitat d’ampliació i té
problemes de mobilitat. Davant d’aquesta situació, el Departament d’Interior,
concretament el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya es va
adreçar al municipi de la Roca del Vallès per la seva idoneïtat de
comunicacions, per la seva proximitat a l’AP7 i ens van demanar la possibilitat
de disposar d’un solar amb situació adequada a les comunicacions, proper a
l’AP7, i per tant, proper per a poder actuar ràpidament en cas d’incendi.
Dels sòls qualificats d’equipament públic que tenim al municipi, que en tenim
molts fora dels nuclis urbans i molt pocs en els nuclis urbans, especialment a la
Roca, hi havia aquest a Vallderiolf que, per situar-los, aquí tenim la benzinera
de la Prades, aquí tenim la Prades, aquesta és la Ronda Sud de Granollers, el
tram de la Ronda Nord, la carretera 1415, aquest és el peatge de l’AP7, l’AP7
en direcció França, en direcció Barcelona, aquí hi ha la Hager, també un altre
punt de referència, i aquest solar és un dels sòls d’equipament de cessió
pública i gratuïta del desenvolupament del Pla Parcial de Vallderiolf. Aquest
sòl, que evidentment pot tenir altres usos, difícilment pot servir per a
equipaments de proximitat al ciutadà com una escola, una escola bressol, un
centre d’assistència primària, un casal d’avis..., és un sòl que, evidentment, ha
de tenir unes connotacions d’equipament supramunicipal.
Vam posar en consideració de Bombers aquest solar i els va semblar molt
adequat perquè els permet l’entrada directa a l’autopista si així ho creuen
oportú. Evidentment és una entrada que han de negociar ells, que han
d’aconseguir ells amb ACESA i amb el Ministerio de Fomento, de tal manera
que puguin accedir, per exemple, a un incendi forestal al sud de Tarragona, a
Castelló, doncs podrien entrar directament a l’autopista i tenir una velocitat
d’accés a reforçar una contingència d’aquest tipus. D’altra banda, l’accés a
la 1415 també els permet actuar ràpidament en direcció a la conurbació més
important de la Comarca, Granollers, que és on estaven ubicats fins ara o cap
a altres indrets on hagin de fer les seves actuacions.
Això va establir una relació molt amistosa amb el Departament de Bombers
que ha donat lloc a aquest conveni. Crec que és una mica difícil de llegir però
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explicaré, sintèticament, les parts fonamentals d’aquest conveni. Amb aquest
conveni, l’Ajuntament de la Roca fem la cessió lliure i gratuïta d’aquest sòl al
Departament d’Interior per un període màxim de trenta anys, ara ho explicaré.
Si Bombers durant trenta anys, destina aquest equipament a bombers aquest
període es continuarà, si en cinc anys bombers no iniciés aquest projecte,
aquest solar revertiria i tornaria a l’Ajuntament de la Roca, és a dir, si abans
dels trenta anys si el Departament d’Interior canviés l’ús el solar tornaria a
l’Ajuntament de la Roca. A partir dels trenta anys ja és una altra història.
La cessió és gratuïta, per tant, el sòl segueix essent de domini públic però passa
a l’ús estricte i exclusiu de bombers. Com a contraprestació hem treballat amb
els bombers perquè la façana sigui fotovoltaica i l’electricitat que es generi
sigui de propietat municipal, finalment ha quedat el 50%, el 50% serà de
propietat municipal serà del Departament d’Interior, per tant, ens hem partit els
guanys que puguem obtenir amb la generació d’electricitat amb aquesta
façana fotovoltaica que han de dissenyar els en el seu edifici. Bombers es fa
càrrec de tot el cost d’implantació d’aquestes plaques llevat d’un conveni
que aprovarem després d’aquest amb la Universitat Politècnica de Catalunya,
que aprovarem en Junta de Govern, conforme l’Ajuntament ha demanat a la
Universitat Politècnica de Catalunya que supervisi com es fa el projecte i
installació d’aquestes plaques, a fi i efecte de garantir el màxim rendiment
perquè siguin productives pel municipi. Ja dic que és un conveni que no
s’aprova avui, que s’aprovarà en un futur. Abans s’aprova aquest altre.
També, un dels acords amb Bombers, és que la llicència d’obres tindrà una
bonificació que podria arribar al 95% per la ordenança però que en aquest
cas, només arriba al 50%, és a dir, Bombers paga el 50% del cost de la llicència
d’obres. En el cas d’una escola està bonificada en un 100% i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya no paga impost de construccions
en concepte d’escoles i tampoc acostuma a pagar-los pel concepte de parcs
de bombers, en aquest cas pagaran el 50%.
Crec que, sintèticament, he explicat les bases del conveni, potser m’he deixat
alguna cosa però bé, està a la seva disposició si el volen analitzar en detall o si
volen fer algun aclariment.
Algun comentari, senyor Albert Gil?
Algun comentari, senyor Miquel Estapé?
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 17 de setembre de
2009 va aprovar inicialment l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica
de l’equipament públic E2 situat al sector SPI-1 Valldoriolf per tal de qualificarlo de bé patrimonial i amb posterioritat cedir-lo a la Generalitat de Catalunya
per a la construcció del Parc de Bombers de la Roca del Vallès.
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Vista la resolució d’alcaldia de data 06 de novembre de 2009 per la qual
s’entén aprovat definitivament perquè ha transcorregut el termini d’informació
pública sense que es presentessin allegacions al respecte.
Vist el certificat emès per la Secretària de la corporació en data 06/11/09 del
qual es desprèn que s’ha rectificat l’inventari municipal i que ha passat a ser un
bé patrimonial.
Vista la nota simple del bé que consta en l’expedient referent a la finca
número 9797 llibre 186 de la Roca del Vallès Tom 2360.
Atès que s’ha de remetre al Registre de la Propietat número 3 de Granollers per
tal d’inscriure la nova qualificació jurídica del bé.
Vist l’informe emès per la Secretària de la corporació en data 31 de març de
2009 referent al procediment per tal de realitzar la cessió.
Vist l’informe emès en data 06 de novembre de 2009 per la Intervenció
Municipal en relació amb el valor que el bé immoble suposa del valor dels
recursos ordinaris del pressupost.
Vist l’informe de qualificació urbanística emès per l’Arquitecta Municipal en
data 06 de novembre de 2009.
Vista la instància presentada pel Departament d’Interior i Participació de la
Generalitat de Catalunya en data 12/11/08 amb NRGE 9060/08, per la que
manifesta la intenció d’iniciar l’expedient de cessió de domini gratuït a favor
de la Generalitat de Catalunya del terreny indicat on anirà ubicat el parc de
bomber de la Roca del Vallès, i també indiquen que facilitaran el conveni de
collaboració.
Vist el Conveni de collaboració entre les dues administracions que consta en
l’expedient i que ha estat consensuat i que té la següent denominació:
CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PER A LA CESSIÓ A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA D’UN TERRENY PER AL A CONSTRUCCIÓ D’UN PARC DE BOMBERS.
Atès que s’han justificat les previsions de l’article 49 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals.
Atès que l’òrgan competent per adoptar l’acord de cessió, prèvia informació
pública per un període mínim de 30 dies, durant el qual es poden formular
allegacions o reclamacions, és el ple de la corporació i el quòrum que es
requereix és el de majoria absoluta, de conformitat amb el que determini
l’article 47.2 ñ) de la llei 7/1985 i l’article 114.3 n) del DECRET LEGISLATIU 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
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Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER.- APROVAR inicialment la CESSIÓ del bé patrimonial propietat de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès que és l’equipament públic E2 situat al
sector SPI-1 Valldoriolf, en favor de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.SOTMETRE a informació pública, per un període de 30 dies,
l’expedient de cessió gratuïta del bé patrimonial descrit, perquè el destini a
parc de bombers de la Roca del Vallès. Aquesta informació pública es farà
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al DOGC, BOPB, El Punt, web
municipal i al taulell d’edictes.
TERCER.- REMETRE l’expedient al Departament de Governació i Administracions
públiques atenent l’article 49.3 del Decret 336/1988 una vegada realitzada la
informació pública per tal de donar compte.
QUART.- REALITZADES les anteriors actuacions, sense que s’hagi presentat cap
allegació, elevar a definitiva la cessió i entendre-la efectivament realitzada.
CINQUÈ.- CONDICIONAR la cessió a la inscripció efectiva al registre de la
propietat de l’alteració jurídica del bé, que ja va estar acordada pel ple de la
corporació.
SISÈ.- APROVAR el text del CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PER A LA
CESSIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’UN TERRENY PER AL A
CONSTRUCCIÓ D’UN PARC DE BOMBERS.
SETÈ.- FIXAR en cinc anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de
la cessió, i en trenta anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús
del bé per a les finalitats objecte de cessió.
VUITÈ.- DISPOSAR que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar
afectat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret
al patrimoni d’aquest Ajuntament segons el que estableix l’article 50 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals.
NOVÈ.- FACULTAR a l’Alcalde a signar tots els documents públics i privats
necessaris per executar els acords anteriors.
DESÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats. ”
B.8. Aprovació del padró d´habitants del municipi de la Roca del Vallès a data
1 de gener de 2009.
El vuitè punt de l’Ordre del Dia tracta de l’aprovació del padró d’habitants del
municipi de la Roca del Vallès a data 1 de gener de 2009.
L’1 de gener de 2009 érem 10.215 habitants dels quals 5.163 eren homes i 5.052
eren dones.
Algun comentari?
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Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Confeccionat el resum numèric a data 1 de gener del 2009 dels habitants
empadronats en el municipi.
Vist l´article 81 del Reial Decret 1690/1986, d´11 de juliol, pel qual s´aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords:
PRIMER I ÚNIC- Aprovar el Padró d´Habitants del municipi de la Roca del Vallès
a data 1 de gener de 2009, amb un total de 10.215 persones, segons el resum
que s´expressa a continuació:
NOMBRE D´HABITANTS - 1 de gener de 2009
Homes ……… 5.163
Dones ……… 5.052
Total ......... 10.215 habitants”
Sr. Alcalde.- El darrer punt de l’Ordre del Dia.
Sr. Font.- Sr. Ros, jo haig de marxar. Haig de marxar perquè haig d’anar a
treballar i, vistos els canvis que estan fent últimament a Santa Agnès, ho haig
de fer amb temps perquè, es clar, com vostè comprendrà haig de vigilar una
mica perquè cada cop que vaig a Santa Agnès trobo canvis i com que no sé
quins canvis són doncs...El que sí que els demano, com a màxims responsables
és que informin a la gent i segona és que el transport públic entri al poble de
Santa Agnès, perquè jo no sé si en són coneixedors, però l’autobús venint de la
Roca sí que entra a Santa Agnès però venint de Can Font de la Parera o de la
Roca Village no entra a Santa Agnès. O sigui, si una persona vol anar a Santa
Agnès des de la Roca Village ha d’anar a Granollers o a la Roca del Vallès per
a poder anar a Santa Agnès perquè no entra dintre de Santa Agnès i,
l’autobús de línia ja no ho sé però el primer dia el van fer sortir. Vull dir que, jo
els demanaria que solucionessin aquests problemes perquè van en detriment
del servei mínim que necessita el ciutadà i la gent que no té cotxe.
Sr. Alcalde.- Si té un minut abans de marxar a treballar el Regidor...
Sr. Font.- Un minut. Més no puc donar-li perquè tinc feina.
Sr. Alcalde.- El Regidor de Seguretat Ciutadana li respon.
Sr. Fortí.- Trenta segons. Tres temes. Primer; l’autobús el primer dia va tenir dos
horaris en els quals va tenir errades, es va consultar amb l’empresa i no eren
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errades justament per les obres de Santa Agnès, curiosament, eren perquè a la
rotonda de Vallderiolf, la Diputació estava asfaltant. El segon dia va passar el
mateix amb un horari i, en principi, ara retornen amb normalitat per la part de
baix. Segon...
Sr. Font.- Una puntualització. El meu pare va agafar l’autobús abans d’ahir i un
veí de Santa Agnès li va dir que l’havia d’agafar abans perquè quan baixava
de la Roca Village no tornava a entrar a Santa Agnès, passa per la variant i se
n’anava cap a la Roca, no entra a Santa Agnès.
Sr. Fortí.- Cap problema. Ho aniré seguint perquè tindria que funcionar amb
certa normalitat. Aquestes són les dades que tenim ara.
Sr. Font.- A més, un company de feina meu, que algú sap qui és, un dia va
perdre l’autobús per això, crec, o li va dir això el xofer, vull dir què...
Sr. Fortí.- Correcte. Per arribar ràpid i per no estar més temps aquí per seguir el
Ple, comprovi els senyals per arribar bé i vagi a treballar tranquil que no arribi
tard. Gràcies.
Sr. Font.- Moltes gràcies. L’últim que vull tenir és un accident, vull dir que
normalment me les miro. Moltes gràcies.
Jo no ho he dit que no estigués ben senyalitzat, Jordi. Jo he dit que aniria amb
compte.
Doncs moltes gràcies i no us destorbo més.
Bona nit.
Essent les 22:24 hores, s’absenta de la sessió el Sr. Jordi Font per motius laborals.
Sr. Alcalde.- Que tingui una bona jornada senyor Jordi Font.
Fem un petit recés. Cinc minuts.
Essent les 22:25 hores es suspèn la sessió, la qual torna a començar a les 22:35
hores amb l’absència del Sr. Font
Si us plau, si es poden incorporar a la Mesa.
Silenci, si us plau.
Continuem la sessió després d’aquest recés.
B.9. Moció, que presenta el Grup Municipal del PSC, per iniciar el procés
participatiu per a determinar els projectes per al FEIL 2010.
El punt número 9 de Dictàmens, propostes o mocions resolutòries, el presenta el
Grup Municipal del PSC per a iniciar un procés participatiu per determinar els
projectes del Fons Estatal d’Inversió Local per al 2010.
Té la paraula el senyor Carles Fernández.
Sr. Fernández.- Bé. Nosaltres presentem aquesta moció que té com a objectiu
que la forma com es van decidir els projectes del FEIL de l’any 2009 que van
ser, al nostre entendre, no responien a necessitats i prioritats reals del nostre
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municipi, per tal que aquest nou Fons Estatal per a la Ocupació i la
Sostenibilitat Local que destina 5.000.000.000 d’euros als municipis i que, en el
nostre cas, ens corresponen 1.084.533 euros, es faci de forma participada per
les entitats i veïns del municipi.
Nosaltres entenem que és una oportunitat poder disposar d’uns fons, en una
situació com l’actual, uns fons que permeti impulsar projectes de millora dels
municipis, per tant, això ho valorem com una aportació positiva per part del
Govern de l’Estat, però si que pensem que a l’hora de definir aquests
projectes, doncs, val la pena tenir en compte les necessitats reals del municipi i
per això, el que proposem després d’una introducció en la qual, bàsicament,
el que fem és fer unes referències a aquests fons per tenir clar que es destinen
a sostenibilitat econòmica, a sostenibilitat ambiental i sostenibilitat social, i que
aquests fons també permeten que el 20% d’aquests fons es destinin a despesa
social, a despesa dels municipis, nosaltres no fem una proposta de quines
accions s’haurien de fer sinó que el que plantegem són dos acords.
Proposem, en primer lloc, instar l’alcalde a impulsar les accions oportunes per a
portar a terme les següents actuacions: iniciar, urgentment, un procés
participatiu obert a les associacions de veïns, a les entitats culturals, esportives,
educatives i socials i als ciutadans i ciutadanes amb l’objectiu de recollir
propostes i prioritzar els projectes als quals destinar els recursos del FEIL. I en el
segon apartat, dins del procés participatiu, presentar, entre altres, les propostes
d’actuació següents: primera, destinar el 20% del FEIL adreçat per potenciar
serveis a la gent gran d’atenció domiciliària i teleassistència, és a dir, que
aquest 20% de despesa social es presenti com a proposta aquesta i el 20%
destinat a inversió, nosaltres plantegem tres propostes per a aquest procés
participatiu; la primera és la reforma de la Rectoria Vella de Santa Agnès, la
segona la reforma de l’Escola Bressol de la Torreta i la tercera el casal d’avis de
la Roca.
Ens sembla que és important engegar aquests processos de participació.
L’Ajuntament, aquest equip de govern s’ha compromès a fer les coses de
forma participativa. Es va crear una Comissió de Participació en el si d’aquest
Ple que encara no ha estat convocada. Tenim un tècnic de Participació i
Comunicació a l’Ajuntament. La informació en la qual s’estava treballant
aquest projecte, aquests nous fons ja són de coneixement públic des d’abans
de l’estiu, per tant, ens sembla que valia la pena fer un projecte d’aquest tipus.
Això es va aprovar en el Consell de Ministres del 23 d’octubre, per tant, es
podia haver anant fent un procés participatiu. Evidentment, ara és urgent
perquè des de la data d’aprovació es disposa de tres mesos per presentar els
projectes però el que ens agradaria evitar és que passi el que ha passat amb
l’anterior FEIL, que si va ser molt precipitat però tot i així s’estan fent unes obres
a La Torreta que nosaltres entenem, nosaltres i la pròpia gent de La Torreta,
que no era la prioritat, la prioritat era el clavegueram, un tema que està
realment malament a La Torreta i que, part dels diners que s’han invertit es
poden malmetre en el moment en el que s’hagi d’executar el clavegueram.
Altres qüestions, com és pagar al 100% la urbanització d’un carrer que podia
tenir unes contribucions especials ens sembla que, també, no és el més
adequat i, per tant, per evitar aquestes situacions, nosaltres proposem engegar
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aquest procés de participació que, després tindrem una moció presentada
per l’equip de govern en la qual demana participació dels ciutadans per un
seguit de coses, per tant, què millor que un Ajuntament promogui la
participació per a aquells temes que afecten al municipi, que són sobre els
quals té competències i responsabilitats.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies senyor Carles Fernández.
Algun comentari, senyor Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya?
Sr. Gil.- Si. Bé. Ha avançat una mica el tema de la següent moció però, bé, es
proposa que la gent tingui el dret de fer consultes i a participar. Evidentment,
ens ho creiem tant en un cas com amb l’altre, ara bé, també li he de dir que
com ja li vàrem dir a la Comissió Informativa, el tema de destinar el 20% del
FEIL, quan en aquell moment varem parlar en el passat Ple de pressupostos
d’aquesta possibilitat, la sensació que vaig tenir és que era una incredulitat, de
dir, estem perdent uns diners que poden anar destinats a una obra per portarlos cap al pressupost. Evidentment, en aquell mateix moment ja es va dir que hi
havia diferents temes socials que necessitaven de més ingressos, avui mateix
hem aprovat un tema de més beques, de més necessitats, malauradament
ara la gent cada vegada té més necessitats, després també el tema de portar
aquest 20% del FEIL cap a, en aquest cas vostès diuen, atenció domiciliària i
teleassistència, doncs, evidentment, són coses necessàries que s’han d’avaluar
i que s’ha de veure, evidentment, si aquests imports, doncs, es podrien fer
parcials, totals en aquest sentit.
En la següent la proposta és invertir el 80% dels fons als següents projectes.
Evidentment, són unes propostes que si les mirem el problema del temps que
tenim ara de, diguem-ne, la obertura de petició de propostes a les entitats, als
veïns del tema del procés participatiu ens trobaríem, simplement amb una
cosa, hi hauria gent que no sabria a quins projectes podem destinar aquest
FEIL i segona, la gent no seria conscient, o hauríem de fer-ho amb temps, i ser
conscients del que val una obra perquè si vostès mateixos amb uns números
totals de 867.000 euros entenen, ja no els parlo, evidentment, ni els tres ni la
possibilitat sinó un sol projecte d’aquests es pot pagar amb 800.000 euros, ens
sembla que no surten els números, per tant, imaginin-se gent que no sap el que
t’està proposant o simplement t’estan proposant una cosa que és a l’interès
propi. 800.000 euros podem fer això i ja es va comentar en el darrer Ple, amb
800.000 euros s’hauran de fer altres coses i com sempre treballar pels tres
pobles, com van dir l’altre dia això és un poble de pobles, molt bé doncs
treballem pels tres pobles. 800.000 euros no ens donarien mai per una sola
d’aquestes, ni el començament d’una d’aquestes actuacions, però bé, el
tema d’obrir un procés participatiu segons com es plantegi o segons com es
vulgui fer no ens donarà temps, segons com ho vulguem fer no podrem fer cas
a les propostes per massa cares o que no entrin per adequacions del FEIL, per
tant, entenc que vostès essent coneixedors d’aquest tema estaran amb mi
que el segon punt ens distorsiona bastant la possibilitat que puguem aprovarho.
Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Albert Gil.
Algun comentari, senyor Manuel Álvarez en nom del grup de Convergència i
Unió?
Sr. Álvarez.- Si. Gràcies, senyor Alcalde.
Bé. Nosaltres des que estem governant ja hem iniciat i ja hem fet processos
participatius. Es va fer amb el tema de la modificació del Pla General, per
exemple.
Nosaltres creiem que la participació ciutadana és important i ens ho creiem
fins el punt que l’Ajuntament ha contractat un tècnic, em sembla que farà uns
quinze dies, per començar a treballar el tema dels consells de poble tant de La
Torreta com de Santa Agnès. Això és participació i, com que ens ho creiem,
tirem endavant les propostes que portàvem en el nostre programa electoral.
Iniciar un projecte participatiu per a fer propostes per al FEIL creiem que seria
un error.
Estic completament d’acord amb els arguments que ha donat l’Albert Gil en
nom d’Esquerra Republicana i, ara, podríem entrar en un debat que podria
allargar en el temps la decisió de quins projectes són els que s’han de fer. Això
ha de ser ràpid i no ens podem permetre el luxe de perdre la subvenció, no
volem perdre la subvenció.
Els projectes que s’han fet amb el FEIL 2009, l’equip de govern creu que són els
oportuns, creu que eren els projectes que s’havien de fer, no ens hem
equivocat, la gent està contenta, no podem arreglar el problema de
clavegueram de La Torreta amb l’import del FEIL que hem assignat a La
Torreta, no es pot arreglar, per molt que ens agradés, ho vam valorar però era
impossible.
Després, hi ha un altre tema a tenir en compte, també. Imagini’s la complexitat
de decidir el tipus de projecte que ni la oposició sap quins projectes es poden
finançar amb el FEIL. Ens parlen de l’escola bressol de La Torreta, l’escola
bressol de La Torreta no es pot finançar amb el FEIL, els projectes del FEIL no
poden tenir cofinançament d’altres administracions, per tant, no entraria
l’escola bressol de La Torreta com a possible projecte del FEIL i, la reforma de la
Rectoria Vella de Santa Agnès es podria menjar, tranquillament, tot el FEIL i un
tercer FEIL de l’any que ve, si és que es fa, i un quart FEIL si és que es fa, també,
perquè ens podem gastar moltíssims diners, allò pot ser un pou sense fons i,
respecte al Casal d’Avis de la Roca estem estudiant i estem treballant i estem
fent diferents presentacions, en aquest Centre Cultural que vostès diuen que
no es fa servir, de possibles ubicacions no només de Casal d’Avis sinó de
centres de dia, per exemple, i la línia és aquesta. No podem fer un casal d’avis
amb 300.000 euros si fem una divisió ràpida i ho podem repartir equitativament.
Per tant, creiem que la participació dels ciutadans en el pressupost s’ha
d’orquestrar d’una altra manera, en tot cas. No ens hem d’inventar res, això ja
s’està fent en altres ajuntaments i nosaltres també ens ho estem plantejant i és
dedicar una part del pressupost, o bé de l’ordinari o bé de l’extraordinari,
d’inversions perquè dins d’un llistat de possibles inversions o de possibles
projectes que es puguin dur a terme la gent, el ciutadà del carrer, pugui opinar
i pugui decidir els projectes que es poden tirar endavant, sinó ens
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equivocarem i el que no podem és deixar perdre el FEIL d’aquest any, és molt
important per La Roca.
En l’únic que estem d’acord en aquesta proposta, ja ho vam dir, també, en
l’últim Ple Extraordinari, és en que el 20% del FEIL d’aquest any ha d’anar a
l’ordinari i ha d’anar per a finançar temes socials, a més, és un requisit, també,
del FEIL. Per tant, el 20% anirà al pressupost ordinari i el que haurem de mirar, en
tot cas, si va a partides com les que vostès proposen o va a altre tipus de
despeses que també entrarien en despeses socials. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Manuel Álvarez.
Algun comentari, senyor Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Si. M’ha preocupat una mica el que he entès d’alguna
afirmació del senyor Albert Gil. M’ha preocupat una mica perquè m’ha
semblat entendre, i possiblement no perquè és que no lligaria amb el que
vostè defensa, que posar que la gent opini sobre les quals no té tota la
informació podria distorsionar aquesta participació. Em preocupa, perquè, en
tot cas, és funció de l’Ajuntament que la gent disposi de tota la informació per
poder opinar, és que sinó semblaria que estiguéssim deslegitimant la
participació, per tant, em preocupa si he entès això d’aquesta manera, si no,
doncs, ja m’ho aclarirà.
Evidentment, quan no hi ha projectes sobre els que presentar perquè la gent
opini, això és un problema. Quan arribem al segon FEIL, en aquest cas no és
FEIL és Fons Estatal de Sostenibilitat, quan arribem a aquest segon fons sense
disposar de projectes redactats, vol dir que durant aquest any no s’han
redactat projectes quan ja fa mesos que se sap que hi havia això, doncs, això
és un problema perquè ara corre pressa. Si ara hi hagués una bateria de
propostes de dir, mirin, en això hem estat treballant aquest any, això ho tenim
fet, això seria difícil, potser facilitaria la participació. És clar, arribar a hores
d’ara sense projectes doncs, possiblement, això si que és un problema. En tot
cas, defineix formes de treballar o explica formes de treballar.
Nosaltres entenem que el segon punt no distorsiona res perquè, en tot cas, són
propostes a posar sobre la taula d’aquest procés de participació. Hi podien
haver hagut cinquanta mil, a nosaltres ens sembla que aquests temes són
importants i, per tant, els posem aquí però com a propostes per a un procés de
participació, com es podien haver posat altres ens ha semblat que aquests tres
eren importants pels tres nuclis del municipi.
Evidentment, amb 800.000 euros no es pot abastar tot però si hi ha hagut FEIL
que han estat cofinançats pel propi Ajuntament, per tant, cal fixar les prioritats
que cadascú té a l’hora d’executar les obres o de proposar unes obres o unes
altres i, aquí, és una qüestió de voluntat política.
Vostès saben des d’abans de l’estiu que el Govern es va comprometre a fer un
fons d’aquest tipus, senzillament calia fer els deures tant en l’àmbit de
participació com en l’àmbit de la redacció de projectes. Si això no s’ha fet,
evidentment, arribem a hores d’ara dient, home, si hem de decidir uns
projectes, si hem de decidir unes obres, encarregar els projectes i que tot això
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estigui en tres mesos, estem molt justos si a més a més, volem fer un procés
participatiu, doncs si, però en tot cas aquí si que és la responsabilitat de vostès
fer les coses d’una manera o d’una altra. Vostès que s’omplen la boca, tant,
de participació aquí tenien l’oportunitat i no l’han fet.
Diu que seria un error iniciar un procés participatiu, home, jo crec que iniciar
processos participatius no és cap error, en tot cas, pot estar més d’acord o
menys d’acord a l’hora de fer-ho. Evidentment, la decisió ha de ser ràpida per
no perdre oportunitats i, ningú no diu de renunciar a aquestes ajudes, això en
cap cas no ho estem dient nosaltres.
Sobre si el FEIL de 2009 la gent està contenta o no, bé, potser parlem amb gent
diferent i, a nosaltres el que ens arriba són les queixes de gent de La Torreta i de
gent d’altres llocs que ens diu que s’està urbanitzant un carrer on hi ha
propietaris privats pagat al 100% per l’Ajuntament i en d’altres haurem de
pagar, bé, evidentment, aquestes si que són decisions que vostès van prendre
i, aquí, veig molt difícil que ens puguin tornar a nosaltres la pilota dient que això
era culpa d’uns o d’altres.
La participació és pot orquestrar de moltes maneres i aquesta n’és una. Vostès,
ara, han contractat una segona persona per a temes de participació, quan ja
en tenim una en contractem una altra. Perquè serà? No ho sé, en tot cas, en el
moment de donar comptes vostès ja ho expliquen, ja donaran compte d’això i
ja ens explicaran el perquè si ja tenim una persona per temes de participació i
comunicació en necessitem una altra, però bé, en tot cas, això ja ho
discutirem després. I, pel que fa al 20% de despesa, perdó, el 20% d’aquest
fons destinat a despesa ordinària, l’altre dia els comentaris que es feien i, si
nosaltres hem fet que en aquest procés de participació quedi clara una
proposta, diguem-ne, per despeses de tipus social és perquè l’altre dia es
donava a entendre que aquest FEIL aniria per compensar la disminució
d’ingressos en les participacions de l’Estat i, per tant, el que varem entendre és
que anirien a despeses de tipus general, per tant, ens agradarà molt, també,
seguir a què es destina aquest 20% d’aquest FEIL.
L’apartat dos són, exclusivament, propostes per posar sobre la taula en un
procés de participació, que estan aquí i que si s’obre aquest procés de
participació, al qual nosaltres hi assistirem encantats, doncs, les posarem sobre
la taula però, justament, esperem moltes d’altres que es posin; altres persones,
altres entitats i, evidentment, l’equip de govern que, com té, també, un
coneixement important, les propostes que l’equip de govern presenti s’han de
tenir en compte amb una atenció especial, per tant, no distorsionen res en tant
que són només elements per posar sobre una taula de participació. No lliguen
a res més que això i no pretenen res més que això i, ha de ser aquesta taula de
participació que ha de dir si una o una altra són més o menys importants i si, al
final, es decidís una d’aquestes o una altra a determinar com podria ser, vostè
ha comentat abans una, el que passa és que té cofinançament, però desviar
el carrer Catalunya, és a dir, aquella que es considerés, dir, escolti’m destinem
tot això perquè és el problema principal que té el nostre municipi i aquests són
els acords a què es pot arribar en un procés de participació.
El Sr. Álvarez ha comentat que, en la línia aquesta de que la participació s’ha
d’orquestrar d’una altra manera, que estan plantejant-se posar en marxa
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aquest element de pressupostos participatius. No ho ha dit amb aquest nom
però he entès que una part del pressupost la gent pugui decidir sobre quines
inversions, fan tard perquè el pressupost 2010 si el volen aprovar abans de final
d’any, difícilment farem un pressupost participatiu. Si volen aprovar-lo com
l’any passat cap el mes de març o així, potser ja no faran tan tard, però si
aquest any no es posa això en marxa, en aquesta legislatura només quedarà
un any, quedarà un pressupost per aprovar i, en tot cas, l’actual equip de
govern, amb la composició actual, només ho podrà gestionar durant sis mesos,
per tant, no és el millor any per a fer aquestes qüestions, per tant, em sembla
que aquí ha estat una mica un brindis al sol d’una cosa que, no sé si per
justificar el fet que a això no li donin suport. Jo crec que els temes de
participació, aquest pot ser una experiència que podria facilitar després l’altra
voluntat que manifestava el senyor Álvarez, aquests pressupostos participatius, i
per tant, això no és res més que una proposta que seguint, tal com ha dit
abans el senyor Ros, els seus programes electorals, vostès tenien recollida i, per
tant, l’únic que fem és dir: vostès van prendre un seguit d’acords, van
contractar un tècnic de participació, per tant, això entra absolutament dintre
del que són les seves voluntats polítiques, a partir d’aquí, vostès decidiran si li
volen donar suport o no a aquesta moció. No només donar-li suport sinó
després posar-la en pràctica, perquè ja estem cansats d’acords que es prenen
en aquest Ple en temes de participació i en temes de comissions i així i després
no es convoquen, per tant, vostès decidiran si estan amb voluntat de tirar això
endavant o si voten en contra amb el que això pugui tenir de repercussió
sobre els seus propis programes electorals o les seves pròpies paraules i
voluntats.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Carles Fernández.
Algun comentari, senyor Albert Gil?
Sr. Gil.- Si, gràcies.
El primer. El tema dels processos participatius, com li he comentat del tema del
consell del poble.
Com després, segur, que li podran dir millor que jo, però es demana una
subvenció per una persona perquè pugui impulsar amb el tècnic de
participació el tema dels consells del poble, una subvenció que arriba íntegra i
es destina a això i precisament arriba perquè es fa la petició perquè es vol tirar
endavant i es creu en aquest procés participatiu dels consells de poble i,
evidentment, segur que vostès estaran molt contents de saber, doncs això, no
és una manera de dir faig la feina que ja tinc d’un tècnic sinó que aquesta
persona està treballant sobre això, està recollint informació, ho està tramitant
amb la persona de reforç, evidentment, una persona amb una subvenció
durant uns mesos tindrà feina, que no en té, per tant, més venint d’una
subvenció, doncs, benvingut. Si ens hem de posar en aquests nivells jo estic
molt content de que una persona ara tingui feina durant aquests mesos.
Després el tema de parlar, evidentment, amb diferent gent, segur. Segur
perquè jo estic convençut que jo parlo amb gent, igual que vostè,
habitualment et parla la gent més propera o la gent que et diu: ostres, doncs
mira, està molt bé aquesta..., però és igual, jo sé positivament i, a més m’ho
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han dit gent: escolta això que heu fet aquí no ho havíeu de fer, havíeu de fer
el que deia el PSC, jo ho sé, evidentment, m’ho han dit a la cara, perfecte i
segur que a vostès els ha vingut gent i els ha dit, doncs, està molt ben fet, el
que passa és que, bé, si volem reconèixer les coses o no, doncs, també és si
volem entrar en aquests detalls.
El tema de què ha entès, que jo..., em sorprèn que m’entengui tan malament
perquè després, quan parlem fora, mai veig que tinguem alguna manera
d’entendre el que jo he dit, però bé, potser és que com que parlo frontalment,
no sigui això també, perquè si no vostè està posant unes paraules a la meva
boca que no són certes.
Un error? No. Jo el que li he dit clarament és, si vostès que tenen tota la
informació ens estan proposant això, com vostè bé ha dit ja no hi som a temps,
probablement no hi arribem a temps, però igualment diu: fem-lo, si no arribem
a temps és igual. Què vol dir?
No, ara jo li faig la lectura que jo entenc. Vostè em diu: probablement com no
heu fet els deures ara no s’arribarà a temps, però feu-ho igualment. Fem-ho
per no arribar a temps? Entenc això, llavors, jo? Jo faig aquestes
interpretacions, també? Doncs, enteneu el que voleu i a mi, en aquest
moment, m’està passant exactament el mateix.
Per altra banda, el tema de consultar al poble, sempre, amb tot, molt bé.
Després també veurem en què estem interessats a consultar al poble i en què
no i, a veure si tenim les coses clares. Els processos participatius, probablement
perquè no en recordo dels vostres. Ara en traureu, si, les jornades, molt bé,
aquelles jornades no van seguir el mateix sentit que les nostres, evidentment,
aquelles eren molt més bones i això ho podrà dir la gent que hi era, que ja
m’estranyaria que hi fossin perquè em sembla que no..., però bé, de tota
manera, jo el que si he de dir és que nosaltres creiem en la participació però si
la fem ben feta, sinó segur que si la fem i la fem a corre-cuita serà que ho hem
fet malament, que a corre-cuita no es fan les coses, que només escoltaríem la
veu dels que tenim a prop perquè ens estem obsessionant.
Estem fent coses pel poble, les estem fent pel municipi, o sigui, si ens omplim la
boca uns que treballem pel poble, tots treballem pel poble. Diferents maneres
de veure-ho, diferents projectes per valorar. Evidentment, sempre allò vostre és
millor, evidentment, això ens passa a tots, però ja està. Probablement el que
hem de fer és proposar, proposar i proposar, parlar amb la gent que hem de
parlar, perquè els interlocutors, moltes vegades, vàlids són associacions de
veïns que s’hi ha parlat; amb gent que parles, amb gent que vas al Centre
Cultural i et diuen..., o amb diferents entitats, al final la gent t’està reunint per
altres coses i estan aprofitant per donar-te les seves opinions i tu les vas rebent i
després fas un llistat i les valores, que jo suposo que no ens creurem que fem
aquesta feina però es fa, per tant, s’està tirant endavant.
Que el poble hauria de ser molt més participatiu? Segur que si i segur que
d’aquí a quan arribem a les properes eleccions ho serà molt més del que mai
ho ha estat, d’això n’estic convençut. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Albert Gil.
Algun comentari, senyor Manuel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Si. Miri senyor Fernández, contínuament amb les seves
intervencions, ens recorda allò que portàvem al nostre programa electoral i
exigeix, a més, que ho portem a terme.
Vostès s’inflaven la boca amb processos de participació, per tant, tenen la
obligació de fer-ho. Això és perquè seguim el nostre programa electoral, però
després quan seguim el nostre programa electoral amb altres coses, ja no li
agrada. O sigui, a vostè li agrada allò que li sembla bé o allò que li pot servir
per a fer el seu discurs que, la veritat, l’he trobat una mica espès perquè miri, el
brindis al sol l’estan fent vostès amb aquesta proposta i ho saben, no cal que li
diguem, ho saben perfectament. Això és intentar quedar bé amb algú perquè,
a més, no s’han mirat ni les propostes, li repeteixo que estan portant propostes
que no es poden finançar i, a més, insisteix amb la seva resposta que els
projectes es poden cofinançar per l’Ajuntament quan no és veritat. Els únics
projectes que es poden cofinançar són aquells que es van fer, o que han estat
projectes del primer FEIL, els únics, i això ho diu el FEIL dos, i aquesta és la
realitat. L’escola bressol de La Torreta no es pot finançar amb el FEIL. Vostè s’ho
podrà creure o no però és la veritat.
Miri, diu que fem tard amb el pressupost participatiu i jo li dic que estem
estudiant. S’agafa, també, a allò que li interessa. Estem estudiant aquesta
possibilitat. Encara ens queden dos pressupostos, aquest i el de l’any vinent
com a mínim. Vostès en dotze anys no van fer res d’això, no van fer res, per
tant, deixi’ns una mica de temps.
Per cert, jo crec que ens hem de felicitar tots per aquest canvi d’actitud, en la
mateixa línia del que li estic dient. Jo els felicito de veritat perquè, sembla ser
que ara que estan a l’oposició creuen que han d’escoltar a la gent i que la
gent té veu i, que la gent no és només un ciutadà que vota un dia determinat i
vostès fan el que volen durant quatre anys. Els seus processos participatius han
estat processos informatius. La gent no ha pogut fer res, estava tot decidit.
Diuen que podíem haver redactat projectes, que no hem redactat projectes;
un munt, miri’s el pressupost, vostè no para de demanar informació, suposo
que se la mira, miri’s el pressupost. Com a mínim, hem fet els pressupostos del
FEIL 2009 i, miri l’import que s’ha gastat aquest any l’Ajuntament en projectes,
miri’s-ho, si us plau. Com pot afirmar que podíem haver fet més projectes? Sap
el que costa fer un projecte? El cost, el cost econòmic. Sap, a més, que el FEIL
dos finança els projectes? I que per tant, potser ens interessa esperar-nos i que
el cost del projecte no surti del pressupost ordinari de l’Ajuntament sinó que
surti del FEIL dos? Son coses que nosaltres si sabem. Li dic una cosa, potser
vostè si sabia, o sigui, rumors hi havia molts de que sortiria un FEIL dos, jo, cada
setmana m’ho mirava i, cada setmana trobava un missatge al web de no sé
quin Ajuntament d’Andalusia que deia que si, que s’aprovaran i tal, però
escolti, la realitat és que això està aprovat fa vint dies. I aquesta és la realitat.
Que sabem com podem actuar des de fa vint dies, no des del mes de juliol.
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Miri, per acabar, jo crec que li haig de demanar que deixi això sobre la taula.
Això no s’ho creuen ni vostès. Saben, perfectament, que això no es pot tirar
endavant en dos mesos i mig que ens queden, ho saben perfectament. Saben
perfectament que preparar ara un procés de participatiu té un cost que
aquest Ajuntament no es pot permetre, perquè fer un projecte participatiu
costa diners.
L’informo, també, que hi ha entitats del poble que sabem que saben que
existeix la possibilitat del FEIL dos i ja que ens estan fent propostes. No cal que
es faci, estrictament, i que decidim muntar ara, vinga ens reunirem, farem això,
farem allò. La gent està participant. Amb les reunions que tenim, i en tenim
moltes, amb aquesta gent que dieu que no els agraden les nostres obres, ens
donen la seva opinió; podríem fer això, podríem fer allò altre i, ho tindrem en
compte, però ho tindrem en compte valorant si són projectes, primer, que es
puguin aprovar a temps, segon, que és importantíssim que no perdem aquests
diners i, tercer, que entrin, també, en allò que vostè ens demana
contínuament, que siguin projectes del nostre programa electoral, que si ho
volem fer. Nosaltres estem aquí per governar i ho tenim molt clar, ho tenim molt
clar i, el clavegueram de La Torreta, no es pot arreglar ni amb el FEIL primer ni
amb el segon, no es pot arreglar en dos anys i vostès en dotze anys no van fer
res pel clavegueram de La Torreta, res. No van aprofitar ni què ATLL va
urbanitzar un carrer per fer xarxa separativa, per exemple. Per cert, ATLL va
asfaltar mig carrer, només mig carrer, això ha passat no fa gaire.
Ara resulta que havíem de fer el clavegueram de La Torreta quan vostès, fa
tres anys, van asfaltar els carrers de La Torreta. Són inversions seves, són
inversions fetes amb diners de tots. Què hem de fer, hem d’obrir els carrers que
són nous, només per desgastar un equip de govern? No hauríem de ser una
mica més seriosos, tots plegats?
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Manuel Álvarez.
Jo, per cloure el debat d’aquest punt.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, si presentem nosaltres la moció crec que en tot cas,
vostè, evidentment, té la última paraula, però voldria fer dues o tres
puntualitzacions. Si hem presentat nosaltres la moció.
Sr. Alcalde.- Ha fet dues intervencions.
Sr. Fernández.- Si però penso que és...Les intervencions que han fet...
Sr. Alcalde.- També han fet dues intervencions.
Sr. Fernández.- Sí, però home, si hem presentat la moció i, tancant vostè com
tanca, penso que...
Sr. Alcalde.- Sempre fem dues intervencions. Si és que el normal, el correcte, el
que hem fet sempre és dues intervencions per portaveu i jo tanco. Perquè
volem canviar ara? Cada portaveu té dues intervencions.
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Sr. Fernández.- Que vostè tanqui ho entenc perfectament, és l’Alcalde.
Sr. Alcalde.- Senyor Fernández, ho sap perfectament.
Sr. Estapé.- Sr. Ros. Tenim un cert dubte, que altres vegades l’hem plantejat i
així si la Secretària ens ho pogués aclarir. Em sembla que diu, el reglament,
parla d’una presentació i dues intervencions. Ens pot aclarir si és així?
El ROF parla de la presentació, la defensa del punt i dues intervencions.
Sr. Alcalde.- No és el cas. Aquí no tenim ROM, com sabem, i el ROF..., i sobre tot
hi ha la tradició. Jo, fa deu anys que sóc regidor i en aquests deu anys vuit
governaven vostès, dos governem nosaltres. Jo, no recordo que un portaveu
hagi tingut mai tres intervencions, per tant, anem a ajustar-nos a la tradició.
Si els sembla intervinc jo per cloure el punt.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, em sembla absolutament injust que havent presentat
una moció...
Sr. Alcalde.- Potser fa deu anys també era injust.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, miri, escolti, ara governa vostè. Vostè va dir que
canviaria les coses, per tant, o canviï-les o, llavors, no estava tant malament el
que fèiem nosaltres si vostè fa el mateix. Una de dues, si està malament vostè
ho canvia o si estava ben fet, llavors, deixi ja de criticar-ho tot. És que, al final,
aclareixi’s, Sr. Ros.
Sr. Alcalde.- Sr. Fernández, jo estic molt aclarit. Em permet? Em permet tancar
el micro?. No té la paraula. Tanca el micro? No? Jo li puc tancar el micro però,
el tanca vostè?
Sr. Fernández.- No el tancaré. Tanqui’l vostè.
Sr. Alcalde.- Ja li tanco jo.
Em toca parlar a mi perquè són dos torns per portaveu. Ara no té micro, senyor
Fernández.
Sr. Fernández, he tingut molta paciència amb vostè tota la nit. Ha trencat
l’ordre de paraules durant tota la nit. Ha tingut molt poc esperit democràtic. A
aquestes hores, potser, hauríem d’agilitar una mica.
Silenci, si us plau. Silenci entre el públic.
Però, jo, no puc permetre que es trenqui l’ordre a la sala. Vostè s’està posant
en evidència però no puc permetre que això alteri l’ordre de la sala, per tant,
em permet continuar el plenari?
Gràcies.
Jo, simplement, volia dir que els companys d’Esquerra Republicana i el
portaveu de Convergència i Unió, crec que han dit gairebé tot el que s’havia
de dir sobre aquesta moció, però sí que vull afegir només una cosa i és que no
es pot fer trampes i, aquesta moció és una moció amb trampa perquè pretén
barrejar participació, que és un tema molt important, i projectes que per
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temps, import i abast no es poden compatibilitzar amb les condicions del Fons
Estatal d’Inversió Local i, això perquè?, doncs perquè quan votem en contra
d’aquesta moció, que des de l’equip de govern votarem en contra, vostès
sortiran d’aquí amb un discurs simplista, de dir, és que no volen participació i
això, crec que ha quedat sobradament demostrat amb les intervencions dels
meus companys, que aquest equip de govern creu en la participació, ho ha
demostrat abastament en dos anys de govern quan vostès en dotze anys no
ho havien impulsat mai. Aquest any mateix, aquest any 2009 s’ha fet un procés
participatiu que ha costat temps i diners per un document importantíssim que
era la Modificació Puntual del Pla General i ha estat un procés molt interessant
amb una alta participació ciutadana i, que ha donat peu a conclusions que
s’han incorporat al document final, que han enriquit el document final i que
han sortit de les aportacions de la ciutadania i, això és fonamental.
Si en aquest moment disposéssim del temps suficient, els asseguro que aquest
procés participatiu es faria. Ara, en aquest moment, ja s’està treballant en els
projectes, ja s’ha debatut sobre possibles projectes, s’ha parlat amb entitats i
amb associacions i se seguirà parlant, però amb, màxim dues setmanes, s’han
de prendre decisions i s’ha de tenir una visió global del que s’està fent perquè
alguns d’aquests projectes poden ser complementaris a d’altres i, reforçar
l’impacte que tinguin altres projectes que estan finançats amb altres
programes, amb altres fonts de recursos.
Bé, vostès posen tres projectes, que com li han dit, l’escola bressol de La
Torreta té, ja, un ajut de la Generalitat que pot voltar els 600.000 euros i per la
qual caldrà fer una aportació municipal d’uns altres 400.000. El FEIL no permet
cofinançar. Si poséssim aquest projecte al FEIL se’l menjaria sencer i, a més,
perdríem 600.000 euros. Això és el que estan proposant vostès. Imagini’s per un
moment, que aquest projecte, sense explicar adequadament, es posa en una
bossa d’un llistat i surt escollit, l’Ajuntament deixa de fer projectes perquè perd
600.000 euros. Per això, un procés participatiu s’ha de fer ben fet i necessita
temps, no podem perdre vuit mesos ara en un procés participatiu i, fer una
enquesta simple sobre què es vol, miri, vostè ha posat exemples de l’any
passat; els carrers de La Torreta, diu, que no són la prioritat pel barri de La
Torreta.
Hi havia una sollicitud de pacificació del trànsit del carrer Granada i de
solució per a cruïlles perilloses com la del carrer Ramon y Cajal amb Granada i
això venia avalat per una recollida de signatures i, era una demanda de
l’associació de veïns, per tant, s’ha actuat sobre aquest carrer amb una
actuació de pacificació de trànsit que ajudarà a reconduir aigües pluvials en
superfície i a solucionar problemes que té, ara, el clavegueram, que ha
canviat la imatge de La Torreta, aquest matí mateix hi he passat i estan
plantant-hi l’arbrat i ha canviat radicalment la imatge de La Torreta. Falta
acabar-ho però la pacificació del trànsit ja està aconseguida, la millora de
mobilitat ja està aconseguida i aquest és un projecte que, no neix només de la
voluntat de l’equip de govern sinó que neix de la demanda social que hi havia
en aquell moment.
Ha parlat d’un carrer que s’ha fet finançat al 100% com vostè creia que no era
el sistema, un carrer que estava asfaltat fins a l’eix longitudinal, que havies de
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posar una roda sobre la terra i l’altra sobre l’asfalt, que donava davant de
zones verdes i que, difícilment, podia trobar altres fonts de finançament. Un
carrer que no tancava la xarxa viària de Santa Agnès i ara sí que la tanca, per
tant, era un projecte necessari que, a més, estava en programa electoral.
Aquest FEIL té molts menys recursos que el de l’any passat i a sobre, hem de
destinar aquest 20% al pressupost ordinari perquè si no, no el podrem cobrir,
això fins aquí ho tenim clar i podríem estar d’acord, però a partir d’aquí no
podem fer trampes.ç
Els projectes s’han d’acabar abans de finals de gener, s’ha d’aconseguir que
estiguin aprovats abans de finals de gener i s’han de tenir enllestides les obres
abans del 31 de desembre i, s’han d’acomplir una sèrie de requisits que cal
saber i, no pot entrar qualsevol projecte i, la nostra obligació és ser rigorosos, és
governar i prendre decisions que poden ser més o menys arriscades. Les
errades poden anar a càrrec nostre, també els encerts i aquesta és la nostra
responsabilitat, per tant, amb els terminis que tenim, com fan tots els
ajuntaments, no podem entrar en un procés participatiu perquè el Govern
Central, per cert del PSOE, no ha calculat temps per a fer aquest procés
participatiu.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, el qual
queda desestimat per 7 vots en contra manifestats pels regidors del Grup
Municipal de CiU i el regidor del Grup Municipal d’ERC i 5 vots favorables,
manifestats pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM, quin text, literalment,
diu:
“Segons la informació facilitada pel Ministeri de Política Territorial que
reproduïm a continuació:
“El Consejo de Ministros ha aprobado hoy (23 de octubre de 2009) el Real
Decreto-Ley por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, que se enmarca dentro del conjunto de medidas del
Gobierno dirigidas a impulsar la recuperación económica y la creación de
empleo.
El nuevo Fondo, dotado con 5.000 millones de euros y que gestionará el
Ministerio de Política Territorial, financiará inversiones de ejecución
inmediata por parte de las corporaciones locales, prioritariamente
proyectos de desarrollo sostenible en sus vertientes medioambiental y de
apoyo a la innovación económica y social.
Otra de las principales novedades es la financiación de los gastos corrientes
que ocasione la prestación de los servicios sociales de competencia
municipal, principalmente en educación y atención a las personas en
situación de dependencia. A este fin, las corporaciones locales podrán
destinar hasta un 20% del importe del nuevo Fondo.
Una vez en vigor el Real Decreto-Ley, las corporaciones locales tendrán tres
meses para presentar los proyectos, que, al igual que con el vigente Fondo
Estatal de Inversión Local (FEIL), deberán ser de nueva planificación. De este
modo, las obras podrán comenzar a ejecutarse a partir del 1 de enero de

60

2010. El criterio de distribución del Fondo entre los distintos entes locales será
nuevamente el de la población.
Los proyectos que se podrán financiar con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local se englobarán en las siguientes líneas:
- Sostenibilidad económica: parques empresariales, científicos y
tecnológicos; infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico;
despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva
generación, etc.
- Sostenibilidad ambiental: ahorro y eficiencia energética y de recursos
hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana
sostenible; refuerzo de medios de transporte menos contaminantes.
- Sostenibilidad social: centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y
deportivos; gasto corriente destinado a servicios sociales, principalmente
educación y atención a personas en situación de dependencia.
Detalles para el Municipio de la Roca del Vallès
Importe Máximo según RDL 1.084.533,00 €
13/09:
Inversión Mínima1:

867.192,00 €

Limite de Gasto Social2:

217.341,00 €

Des de la publicació del real decret hi ha un termini de 3 messos per a
presentar els projectes al FEIL 2010.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa
Per tots els fets exposats anteriorment els regidors i regidores del Grup Municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya proposen al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Instar a l’Alcalde a impulsar les accions oportunes per a portar a terme les
següents actuacions:
1. Iniciar urgentment un procés participatiu obert a les associacions de
veïns, entitats culturals, esportives, educatives i socials, i ciutadans i
ciutadanes, amb l’objectiu de recollir propostes i prioritzar els projectes
als quals destinar els recursos del FEIL
2. Dins del procés participatiu presentar, entre altres, les propostes
d’actuacions següents:
i.

Destinar el 20% del FEIL assignat per a potenciar els serveis
adreçats la gent gran d’atenció domiciliària i de teleassistència.

ii.

Invertir el 80% del FEIL assignat als següents projectes
i. Santa Agnès:

reforma de la rectoria vella

ii. La Torreta:

escola bressol de la Torreta

iii. La Roca centre:

casal d’avis de la Roca”
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Sr. Alcalde.- Hi ha dues mocions d’urgència. Una que la presenta l’equip de
govern i una altra que la presenta el grup municipal del PSC. Haurem de votar
la urgència i després la moció si el Plenari considera la urgència i, per tant, la
passaríem a votació.
Comencem per la que presenta l’equip de govern. Procedeixo a llegir-la
literalment.

MOCIÓ DE SUPORT A LES CONSULTES POPULARS MUNICIPALS PER A LA
INDEPENDÈNCIA
És una moció de suport a les consultes populars per la independència.

“El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt (Maresme) van
poder participar en una consulta popular per la independència, fet que es
produïa per primera vegada en un municipi dels Països Catalans.
Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l'espanyol, es va
convertir en una cursa d'obstacles imposats per l'Estat espanyol, a través de les
seves institucions, d'una banda prohibint la collaboració del govern municipal
amb l'entitat convocant, i d'altra banda amb l'autorització d'una manifestació
falangista.
Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus
d'incidència, demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i
fent bons els postulats que alguns defensem que la ciutadania de Catalunya
té assumit el dret a decidir i que el seu exercici no ha de comportar cap tipus
de conflictivitat social, malgrat el que pregonen els partits estatalistes.
Vista doncs que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos
factors molt
importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la
complicitat i la unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori
arenyenc, pensem que cal continuar aquest procés de consultes populars en
altres municipis catalans.
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre
matèries que sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident
que no podem restar sense actuar davant de temes que són d'interès general
per a la població, igualment com hem fet els ajuntaments durant molts anys en
moltes matèries que no eren de competència municipal.
Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes
populars per via del referèndum el mecanisme de les consultes populars
convocades per entitats cíviques i socials és el camí a seguir.
Atès tot l'exposat anteriorment, es proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Felicitar a la gent i als representants municipals d'Arenys de Munt per la
demostració de civisme i democràcia participativa que han dut a terme,
convertint una consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a
decidir és possible.
Segon.- Donar suport, quan es donin les condicions necessàries i hi hagi
suficient consens social i polític dels partits amb representació a l'ajuntament, a
les iniciatives que sorgeixin des de les entitats cíviques locals per a la
celebració de consultes populars per la independència.
Tercer.- Instar a l'associació de càrrecs electes Decidim.cat establir una
estratègia conjunta i coordinada, juntament amb entitats de la societat civil,
que permeti una acció o accions simultànies a diferents municipis dels Països
Catalans.
Quart.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de
les Illes Balears i del País Valencià, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, als
portaveus dels diferents grups amb representació a la cambra i a l'entitat
Decidim.cat.”
Algun comentari Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Bé. Com bé diu la moció, esperant que la societat civil pugui prendre
una decisió de convocar una consulta popular per a la independència del
nostre país, doncs, evidentment, alegrar-nos-en i, en aquest cas, simplement,
donar suport a les consultes populars i si algun dia es dona la possibilitat de ferse’n en aquest municipi, estar atents i veure com desenvolupem una consulta
d’una cosa molt important per una part de la població, potser no tan
important per una altra part i, per una altra que no voldrien ni sentir-ne a parlar.
Que es pugui començar a parlar d’aquest tema és interessant, és molt
gratificant i a la gent que creiem en la independència del nostre país ens
agrada veure que la societat civil s’està movent i que, potser, algun dia
tindrem el dret a decidir de veritat sobre el futur del nostre país. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil.
Algun comentari en nom del PSC. Senyor Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Si. Aprofito senzillament per comentar la nostra proposta de moció,
si li sembla bé i així fer un sol debat sobre les dues qüestions o ...
Sr. Alcalde.- Bé. SÍ, em sembla bé la proposta que presenta el PSC, és una
moció de suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Si la vol comentar
genèricament. Crec que hi ha matisos que, com a mínim, val la pena que
quedi clars quins són.
Fem el debat conjuntament, em sembla bé i votem les urgències i les mocions.

MOCIÓ DE SUPORT A L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
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Sr. Estapé.- Bé. Primer de tot, voldria fer una pregunta a l’equip de govern
relativa a aquesta moció. Si hi ha alguna entitat del municipi que hagi
manifestat la seva voluntat, per escrit, de celebrar una consulta popular al
municipi sobre aquest tema. Quan dic entitat, dic entitat jurídica, inscrita en el
Registre d’Entitats del Departament de Justícia i, respecte a la moció que
nosaltres presentem diem:
“El 6 de desembre 1978 es va ratificar per referèndum la constitución de l’Estat
espanyol amb un ampli consenso dels ciutadans i ciutadanes de l’Estat i de
Catalunya. La Constitució és la norma jurídica fonamental que defineix i regeix
el nostre estat de dret.
El 18 de juny de 2006, una àmplia majoria dels catalans i catalanes vàrem
ratificar en referéndum el nou Estatut d’Autonomia, obrint una nova etapa en
el nostre autogovern. És a dir, la gran majoria dels ciutadans de Catalunya van
votar fa 3 anys a favor d’un nou Estatut, com a model de desenvolupament de
l’autogovern de Catalunya.
La Constitució garanteix la llibertat d’expressió dels ciutadans i, lógicamente, la
reutilització de consultes d’iniciativa particular.
La llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, estableix la
possibilitat que els alcaldes, previ acord de la majoria absoluta del Ple i
autorització del Govern de l’Estat, podran sotmetre a consulta popular aquells
assumptes de la competència pròpia municipal i de carácter local que siguin
d’especial rellevància per als interessos dels veïns. Per tant, els Ajuntaments, no
poden organitzar, ni donar suport a consultes institucionals sobre qüestions fora
del seu ámbito competencial i que no hagin estat degudament autoritzades.
Segons la Constitució, l’autorització de la realització de consultes populars
mitjançant un referèndum, com per exemple la independència de Catalunya,
requereix l’autorització prèvia de l’Estat.
Catalunya ha assolit amb la Constitució de 1978 i els Estatuts de 1979 i de 2006,
el seu màxim nivell de desenvolupament econòmic i social de la seva història. I
també, ha assolit el seu nivell màxim de desenvolupament de l’autogovern de
la seva història recent.”
Els càrrecs electes exigim, cada dia, als ciutadans l’acompliment de les lleis
vigents, la nostra Constitució, Estatut i lleis disposen dels mecanismes i
procediments democràtics adequats per a corregir-los i millorar-los si és
necessari. Seria una gravíssima irresponsabilitat que els càrrecs electes de la
Roca del Vallès promoguin actuacions que vulnerin el marc legal vigent.
“Des del màxim respecte institucional, jurídic i democràtic, el grup municipal
del PSC de la Roca fem les següents propoestes:
REFERMEM el nostre respecte per l’ordenament jurídic vigent, la Nostra voluntat
d’assolir plenamente el nivell d’autoogvern contingut en l’Estat d’Autonomia
de Catalunya i el nostre compromís de millorar el marc legal vigente per
procediments democràtics.
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INSTEM al Partit Popular a que retiri el seu recurs d’inconstitucionalitat.
INSTEM als partits polítics, entitats i ciutadans que promouen la realització de la
Roca del Vallès d’una consulta popular sobre la independència de Catalunya
que adrecin les seves propostes al Parlament de Catalunya i al Congrés dels
Diputats, òrgans democràtics on pertoca debatre propostes que afecten a tot
Catalunya. I els instem, també, a que traslladin les seves propostes al Govern
de l’Estat, que és l’administració competent per autoritzar la realització de
consultes popular institucionals.”
Per cloure, estem en un Estat de Dret en què hi ha lliure expressió i si una entitat
vol organitzar una consulta popular, doncs, està en el seu dret de fer-ho però
el nostre marc legal no permet que tingui el suport de les administracions si
aquestes administracions no tenen una autorització prèvia de l’Estat.
Vull afegir que el nostre grup municipal no és independentista. Creiem en un
Estat federal en què treballem conjuntament amb l’Estat i on fomentem no les
diferències, sinó tot allò que tenim en comú entre Catalunya i la resta de
comunitats de l’Estat.
A la Roca creiem que hi ha molta feina per fer. Avui, en aquest Ple, han sortit
diferents projectes que ens agradaria que avui s’aprovessin i que no
estiguéssim fent declaracions d’intencions. Ens agradaria que es concentrés
l’actuació d’aquest equip de govern, sobre tot, en la feina pendent que
queda per fer en el municipi. No creiem, des del nostre grup municipal, en la
política d’aparador i de gestos. Creiem que el fet de dedicar part del temps
d’aquest plenari a debatre temes que s’haurien d’estar debatent en el
Parlament de Catalunya o al Congrés de Diputats no és profitós.
Creiem que el que haurien de fer els partits polítics que volen una consulta per
la independència és presentar aquesta proposta allà on pertoca.
A dia d’avui, a mi no em consta que ni Esquerra Republicana ni Convergència
i Unió hagin fet una moció al Parlament de Catalunya o al Congrés de Diputats
demanant una consulta per la independència i, finalment, volem dir que els
ciutadans ja fa tres anys que van anar a un referèndum. En aquell referèndum,
en aquella consulta popular, els ciutadans de Catalunya tenien l’opció de
triar; estatut si o estatut no. Es podia haver votat negativament per la majoria
dels ciutadans de Catalunya no a aquest Estatut i haver definit un altre model
d’autogovern, però no va ser aquest el resultat, els partits que van defensar el
no a l’Estatut van ser la minoria, i una minoria aclaparadora. La majoria dels
ciutadans de Catalunya que van participar van refermar el seu compromís en
desenvolupar l’autogovern de Catalunya a través d’un estatut.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé.
A veure, s’ha produït una circumstància que és que al presentar vostès una
moció que no havíem tractat, el Sr. Albert Gil ja havia intervingut en el seu torn
de paraula, per tant, jo em veig en la obligació d’obrir-li, de nou, el primer torn
de paraula perquè pugui entrar en el comentari d’aquesta moció.
Sr. Gil.- Sobre la primera no diré res, ja ho he dit anteriorment.
Sobre la segona, començant perquè vostès són un partit federalista, jo sóc
d’un partit independentista i republicà, molt bé. Però de tota manera, jo no
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tinc el dret de poder, com a càrrec electe, fer unes coses que, probablement,
doncs, com vostè diu, el tema que els partits Convergència i Esquerra presentin
això al Parlament, si ho fan, amb la Constitució que, malauradament, molta
part de la població no hem pogut votar i que sembla que és la Carta Magna
que és intocable perquè no interessa que es pugui canviar res i no precisament
per partits com Esquerra o com Convergència.
Probablement si seguim el seu consell ens illegalitzaran i, bé, la majoria
absoluta socialista, durant molts anys en aquest país serà contundent, però no
crec que busquem això.
El dia que nosaltres puguem fer-ho sense patir el que suposa que un partit
polític vagi al Congrés dels Diputats i demani el que demana i vulgui reformar
la Constitució i no se li permeti, escolti, les cartes del joc no són per tots igual.
Evidentment no som una majoria, no ho sé. Segur que vostès, que parlem
tantes vegades, jo parlo amb gent que és plenament socialista que estic
convençut que el dia que hi hagi un referèndum per la independència
votaran favorablement i seguiran sent socialistes i seguiran sent d’Iniciativa i
seguiran sent d’Esquerres i seguiran sent de Convergència a poder permetre
una consulta popular com era el país basc o que algun dia es pugui fer la de
Catalunya és un punt que nosaltres no hem de valorar aquí. Jo entenc que
aquí el que ara vostès ens demanen és un ple suport a l’estatut que es va votar
en el nostre parlament, que es va votar en referèndum que jo accepto
plenament el resultat encara que no el compartís el fet de la votació, però és
el meu estatut i és el que jo defensaré. Ara bé, mentrestant l’Estat Espanyol
tingui les cartes marcades per un tribunal constitucional, doncs escolti’m no sé
on arribarem i els ajuntaments són l’altaveu del poble i molta gent del poble
vol que això es pugui consultar. Perquè hi ha d’haver aquesta por a què la
gent parli. Molt bé, escoltem-ho. No volem escoltar-ho?. Una altra cosa aquí hi
ha hagut un moviment social que s’està movent, com a entitat jurídica no ens
han demanat res, però com vostè ha llegit, la Constitució garanteix la llibertat
d’expressió als ciutadans i lògicament la realització de consultes d’iniciativa
particular. Per tant, un particular ja pot moure aquesta iniciativa i si és un
conjunt de particulars encara més, per tant si després decideixen crear-se en
entitat i demanar el que ells creguin oportú, doncs valorarem i aquí entraria un
punt de la moció presentada abans. Per tant, de tot el que jo he llegit, miri, si
vol instar al Partit Popular a què retiri el recurs, instem-lo, però entengui’m de
tot això que ens està dient, no ens està dient cap cosa que sabem. Nosaltres
sabem que hi ha la constitució? Sí. Sabem que molta gent la voldríem canviar?
Sí. Que perquè hi ha d’haver una família que tingui els drets? Escolti’m això ho
marca la Constitució. Potser algun dia hi haurà una majoria de la gent dirà
escolti’m sí, volem ser federalistes i no volem la monarquia, potser els
federalistes tindran el fet de dir-ho o ens trobarem segur demanant que no hi
hagi la monarquia molta gent d’aquest sala, però bé potser algun dia podem
demanar-ho. Ara mateix? Ara mateix és el que ens ha tocat. Suposo que hi ha
hagut gent que ha tingut la possibilitat de votar una constitució i jo espero que
algun dia jo tingui la possibilitat de votar una constitució, però que sigui la
meva, la catalana i la del meu país. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. Bé, jo per comentar aquestes dues mocions,
potser hauria de parlar de moció i de contra moció quan a la passada
comissió informativa els vàrem avisar que es presentaria aquesta moció, que
no era aquest redactat, que era un altre bastant diferent, vostès han tingut
l’oportunitat de contra programar i jo entenc que això tal i com està redactat
és una contra programació clarament i em sorprèn per exemple que després
d’haver llegit la moció que presenta l’equip de govern aparegui en la moció
que presenta el PSC una frase tan agressiva com aquesta que diu: “seria una
gravíssima irresponsabilitat que els càrrecs electes de la Roca del Vallès
promoguin actuacions que vulneren el marc legal vigent. A veure, em sembla
totalment fora de lloc En la moció de suport que ha presentat l’equip de
govern no hi ha cap irresponsabilitat, no hi ha cap vulneració del marc legal
vigent , fins i tot vostès ho diuen més amunt, tal i com ha llegit l’Albert Gil.: “La
Constitució garanteix la llibertat d’expressió dels ciutadans i lògicament la
realització de consultes d’iniciativa particulars.
No estem fent res estrany i estem fent una acció molt saludable que és apostar
pel país que volem a màxims perquè jo vaig votar que sí a l’estatut, Sr. Estapé i
ara aquell estatut no és el mateix que el que jo vaig votar i això és molt greu i
això va en contra del meu país. Aquell estatut ha estat fortament retallat i pot
ser que encara es retalli més perquè està en perill. Si alguna cosa compartim o
comparteixo de la moció contra moció que han presentat és que nosaltres
també voldríem instar al Partit Popular a què retiri el seu recurs de
inconstitucionalitat, per suposat, però si ens retallen les nosaltres llibertats, si ens
retallen les nosaltres decisions, nosaltres hem d’anar a màxims, demanar el
millor per aconseguir el possible i això és el que estem fent avui.
Aquest estat federal amb el que vostès creuen és una utopia que jo fa molts
anys que la sento i no s’ha donat mai amb 35 anys de democràcia, cap pas
per establir aquest estat federal, potser des del PSC- PSOE s’hauria de
començar a canviar aquest discurs federalista que no sé ni si tan sols existeix en
les estructures del partit perquè que jo recordi en el Congrés de Diputats no hi
ha un grup específics del PSC.
Catalunya no té representants socialistes a Madrid que no estiguin sota la
disciplina de vot d’un partit estatal i això dificulta molt la presa de decisions
collectives perquè com em va dir un ciutadà que me’l crec i que té una
opinió qualificada que és d’un altre municipi; primer hem de decidir què som i
després ja decidirem de quin partit som i a nosaltres ens falta molt camí per
caminar. A nosaltres ens falta molt camí per caminar. Aquesta moció de suport
a les consultes populars no ha estat sollicitada per cap entitat, registrada o no,
ningú s’ha adreçat a aquest Ajuntament per demanar que presentem aquesta
moció, ha estat una iniciativa d’aquest equip de govern que respon a la
sensibilització social que hi ha en aquest moment en el país i que respon a un
debat collectiu que s’està escampant cada cop més amunt. Crec i no em
voldria equivocar que més d’un centenar de municipis ja han participat en
aprovar mocions d’aquest tipus. Fins i tot, ciutats de certa rellevància com ara
Girona, per tant, estem dins de l’entrellat del país, volem estar en el país, volem
tirar endavant el país i el país es tira endavant des de la base des del
municipalisme que és el que està més a prop dels ciutadans, no
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contraprogramar-lo, no intentar baixar-lo de nivell,
comentari? Tocaria al Sr. Albert Gil? No? Sr. Estapé?

baixar-lo de to. Algun

Sr. Estapé.- Sí, breument perquè tenim molts altres temes a comentar que
afecten a al municipi. Sr. Ros, vostè ha fet una sèrie d’afirmacions que jo vull
matisar. Nosaltres no hem dit que aquesta moció que vostès han presentat
sigui illegal, no, no ho hem dit. El que sí que diem és que algun dels redactats
de mocions que han circulat fan afirmacions que poden ser illegals. La que
van presentar inicialment sí que tenia connotacions d’illegalitat i suposo que
per això l’han modificat. Tampoc diem que estiguin fent res estrany, vostès
estan fent una proposta democràtica i totalment lliure i no hi ha res d’estrany
en tot això. 2 comentaris més abans de respondre al Sr. Albert Gil:
El PSC és un partit independent del PSOE, si no fos així avui el President de
Catalunya no seria el Sr. José Montilla, sinó que seria el Sr. Artur Mas, com vostè
sap molt bé perquè així ho van pactar el President Zapatero i el Sr. Artur Mas
quan van arribar a un acord de fer una retallada de l’estatut, per tant, l’estatut
que tenim que està vigent i que per tant, ningú ha retallat a dia d’avui, és el
que es va pactar entre convergència i Unió i el PSOE i això val la pena que ho
recordem.
Al Sr. Gil també li voldria fer uns comentaris molt ràpids el matís entre iniciatives
particulars i entitats cíviques jo l’he volgut fer perquè la seva moció parla de
donar suport a les entitats cíviques i, per tant, és un petit matís i si vingués ara
un ciutadà i digués que vol muntar la consulta popular en la moció que vostès
proposen no li donen suport perquè parla només d’entitats cíviques, és un
petit matís, no té més transcendència, però val la pena que siguem rigorosos i
com a entitats, això vol dir una entitat jurídica, que no són 2 amics que es
reuneixen un dia i tenen una bona idea per molt bona que sigui. Nosaltres no
tenim cap por que es faci aquesta consulta ni al municipi ni a Catalunya. Jo,
personalment, crec que s’haurà de fer aquesta consulta si hi ha una demanda
popular que ho justifica i es pot fer, no està prohibit, l’únic que passa és que té
un procediment, s’ha de demanar una autorització a l’Estat i és veritat que no
és fàcil aconseguir que la majoria dels partits que hi ha al Congrés del Diputats
donin recolzament i si, a més a més, vostès creuen en aquesta idea tan forta i
a més a més tenen aquest ampli consens de la ciutadania, doncs plantegi-ho
allà on pertoca i discuteixin allà on pertoca, si no tenim la sensació alguns que
en l’àmbit local ens estan fent perdre el temps a tots plegats. Respectem totes
les idees, els que són independentistes, els que no, els que són federalistes, els
que se senten més espanyols. Els respectem a tots, respectem totes les
iniciatives de tots els ciutadans que es plantegen amb mecanismes
democràtics de la mateixa forma que ens mereix el màxim respecte aquesta
iniciativa que es pugui fer al nostre municipi. Ara bé, les nostres idees són molt
clares i la nostra proposta ja l’hem explicada abans amb prou detalls. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- No és que avui vaig perdut, eh? perquè sempre parlo davant i...
Sr. Alcalde.- No és que hi ha hagut un torn...
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Sr. Gil.- Doncs, que només faltaria, nosaltres igual, eh? jo que vulgui la
independència del meu país o el que sigui no vol dir que tingui cap mena de
problema amb ningú. Una altra cosa són els desitjos que jo tingui i la voluntat
de treballar-hi des de baix perquè les coses grans es fan així perquè si no tenim
una base forta no aconseguirem que aquest país pugui tirar endavant.
Evidentment, si el dia que tinguem una majoria social i política probablement
no haurem d’anar a picar on s’espera, haurem d’anar a picar on toqui. On
haguessin d’anar a picar seguint les directrius aquestes, de ben segur que no
tindríem la sort que tenen els ciutadans del Quebec de poder demanar-ho o
d’Escòcia i estem parlant de països que són molt seus que no els agrada, però
que tenen molt clar que la gent té tot el dret a poder-se expressar.
Probablement, arribi el dia que ho puguem veure i jo em felicitaré veient votar
a tothom, encara que sàpiga positivament que està votant en contra, és igual,
ell té el mateix dret que tinc jo. Això per a mi és un primer pas. Nosaltres com a
equip de govern n’hem parlat. Sabem que hi ha una gent en el poble que
està treballant per mirar que sigui possible fer la consulta, doncs perfecte.
Nosaltres estem aquí per presentar una moció, per defensar-la i cadascú en les
parlaments deixar clar les nostres intencions de futur. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Bé hi ha hagut un torn més del Sr. Albert Gil
perquè no havia pogut respondre a la primera moció del PSC que s’ha llegit
després. Jo , per cloure el debat, entenc que estic en l’últim torn, per cloure el
debat comentar que jo no he dit que vostès hagin dit que aquesta moció que
presenta l’equip de govern fos illegal, jo no ho he dit, jo he llegit que quan una
moció té una frase que diu que : “seria una gravíssima responsabilitat que els
càrrecs electes de la Roca promoguessin una moció que vulneren el marc
legal vigent”, jo crec que ningú pot aprovar una moció amb aquesta frase i
que si hagués tingut una miqueta de cintura i reflexes, s’hagués estalviat llegirla perquè la moció que ha presentat l’equip de govern respecte
escrupolosament la legalitat vigent i aquesta frase és malintencionada. Només
comentar-li que el President de la Generalitat és el que ha elegit el Parlament
de Catalunya, és el que ha assumit una majoria del Parlament de Catalunya
sumant escons i aquest President és del PSC-PSOE, si són independents
demostrin-ho, però a la propaganda electoral sempre posa PSC-PSOE, per
tant, el President de la Generalitat de Catalunya actualment és del PSC-PSOE.
Passem a votació
Per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació la
urgència de la moció presentada per l’equip de govern, la qual resta
aprovada per unanimitat dels assistents

Passem a votació la urgència de la moció que presenta el PSC, la qual resta
aprovada per unanimitat dels assistents
Ara passem a votació la moció que ha presentat l’equip de govern.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet la moció, abans transcrita,
a
votació, restant aprovada per 7 vots favorables manifestats pels regidors del
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Grup Municipal de CiU i el regidor del Grup Municipal d’ERC i 5 vots negatius,
manifestats pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM.
Tot seguit es sotmet a votació la moció presentada pel grup municipal del
PSC, transcrita anteriorment, restant desestimada per 7 vots negatius
manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del Grup
Municipal d’ERC i 5 vots afirmatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal
del PSC-PM.
Bé, amb aquest punt hem acabat el segon bloc de l’ordre del dia de
dictàmens, propostes o mocions resolutòries i entrem en el tercer bloc el bloc C
que parla de la gestió municipal.

E) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2007.
El primer punt d’aquest bloc és donar compte de l’aprovació de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2007. Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel
Álvarez. Perdó, hi ha un error tipogràfic és 2008. Té raó el Sr. Carles Fernández.
Sr. Álvarez.- Bé, donem compte de la liquidació del pressupost de l’exercici
2008 de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- Si, fem una mica de silenci i el regidor d’hisenda ens explicarà la
liquidació del pressupost 2008. Si us plau, una mica de silenci. Continuem.
Sr. Álvarez.- Hem preparat 5 diapositives.
La primera per explicar a grans trets un resum del pressupost ordinari inicial.
La segona, també un resum del pressupost final ordinari i com a conseqüència
d’aquests resums el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria i unes
consideracions finals. Aquí tenim el pressupost inicial ordinari per capítols de
l’any 2008. Teníem una previsió, aquesta columna d’aquí és la previsió inicial i
aquesta és la realitat a grans trets i en colors perquè sigui més fàcil de veure.
Allò de color vermell són imports negatiu i els imports de color verd són positius.
Amb ingressos que seria aquesta primera taula d’aquí dalt veiem que en
impostos indirectes vam recaptar l’any passat menys 429.000€. Aquí tenim
bàsicament una gran davallada amb la plusvàlua. Amb impostos indirectes,
aquest capítol és directament tot d’ICIO, d’impost de construccions i obres. El
pressupost preveia un ingrés de 1.250.000€ i en realitat vam redactar 670.000€,
amb una diferència, per tant, de 580.000€. Això seria les altres taxes i altres
impostos que també com veiem vam recaptar 55.000€ menys. A grans trets
aquí veiem una gran bossa de dèficit del milió d’euros, 1.055.000€ amb
aquests 3 capítols només. Per contra, les despeses i en veure que el pressupost
s’escapava, més o menys a meitat d’any vam començar a plantejar-nos que
no arribaríem a les previsions d’ingressos que ens havíem plantejat i vam
començar a estalviar. Els imports verds marquen sobre el pressupost sempre
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inicial, eh? un estalvi de 150.000€, 159.000€, perdó amb el capítol de personal,
de 165.000€ amb béns i serveis, etc. Aquesta era la previsió, la realitat final és
aquesta altra d’aquí. A nivell d’ingressos són més o menys els mateixos imports,
no varien. A nivell de despeses el que hem aconseguit és no gastar tant com
en principi podíem haver gastat, que eren els 11 milions que teníem
pressupostats, no? Quin resultat tenim al final després d’aquest números. El
resultat pressupostari és negatiu de menys 654.870€. Després de fer els
ajustaments necessaris per finançaments d’altres exercicis tant anteriors com
futurs, el resultat seria aquest. Tot i això, el romanent de tresoreria és positiu, són
48.000€. Aquest import és el que en l’apartat 3 del Ple hem assignat les
diferents partides que estaven sense crèdit. Teníem els diferents diners que vam
recuperar de l’any passat i els hem incorporat al pressupost 48.000€. Resum:
com ja sabem tots, com ja ho venim dient de fa temps, és un any difícil per a
tothom, per l’Ajuntament de la Roca també, aquest any 2009 encara ho serà
més. Tenim una davallada important d’ingressos, 600.000€ menys en l’impost
de construccions i obres, això són números rodons, eh?, més o menys, i en
plusvàlua uns 400.000 menys. Tot això, com he dit abans, tenim un romanent de
tresoreria positiu d’aquests 48.000€. el romanent podia ser superior amb 75.000€
més, però el que s’ha fet és dotar el 100%, com a dubtós cobrament, la venda
de la parcella de Can Font de la Parera que es va fer l’any 2005 i que són 3.
750.000. Aquest any, ens tocava dotar un 80%, per això dic que aquí podríem
tenir 75.000€ més, però a criteri tècnic això és incobrable i això ho hem de
dotar al 100%. Tot i això, ja dic que a mitjans d’any ja vam veure que el
pressupost d’ingressos no s’aconseguiria. La situació econòmica ja es veia que
en l’àmbit de llicències d’obra no es podria complir el pressupost i vam intentar
estalviar al màxim. Ja ho hem dit alguna vegada en algun Ple, no? Hem
intentat i en algun cas hem aconseguit alguna baixada en alguns contractes i
després també mirar d’estalviar al màxim la resta de partides. Això no treu que
el pressupost, tal i com he dit abans, sigui negatiu amb 654.000€. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, dos o tres comentaris perquè tindrem temps de discutir més a
fons quan es passi el compte general, que serà el moment en què haurem
d’aprovar-la i, per tant, haurem de discutir-la més a fons, però sí que volia fer 2
o 3 qüestions, 2 o 3 comentaris:
Primer, d’acord amb allò que diu l’informe de la interventora, la liquidació es
confecciona abans de l’1 de març de l’exercici següent per l’Alcalde que és
l’òrgan competent per la seva aprovació, havent-se de donar compte al ple
en la propera sessió que se celebri. Estem a 19 de novembre, per tant, 8 mesos
de retard. Bé, és el que ens té acostumat l’equip de govern amb aquest
temes, per tant, fora dels terminis fixats en la Sindicatura de Comptes, fins ara, si
això no és greu, hi ha unes propostes de modificació pel que fa a la
Sindicatura de Comptes que els Ajuntaments que no presentin en termini
podran veure si això tira endavant en el parlament, podran veure
compromeses les ajudes d’altres administracions, per tant, apliquem-nos
perquè aquest procediment habitual de presentar les coses tard, que ens té
aquest Ajuntament, perquè ara el compte general, evidentment, l’aprovem
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quan l’aprovem estarà fora de termini. Això ens pot acabar portant problemes
si no ho corregim en posteriors exercicis.
Segona cosa, amb el resultat pressupostari ajustat, m’ha semblat entendre Sr.
Álvarez que deia que els 600.00€ de finançament negatiu són de l’exercici
anterior...són de l’exercici actual, d’acord...sí, sí, però vull dir que desviacions
de finançament d’aquest exercici, de l’exercici 2008...no, no, vull dir que aquí
ho diu molt clarament: “ desviaments de finançament negatives de l’exercici” i
l’exercici que estem comentant és el del 2008...
Sr. Álvarez.- Vostè ja sap perquè no és la primera liquidació que vostè veu que
tant el punt 5 com el punt 6 són desviacions negatives o positives, però que
tenen a veure amb exercicis d’anys anteriors o amb finançament d’aquest
any. Aquest és el comentari que li volia fer.
Sr. Fernández.- Molt bé, moltes gràcies, Sr. Álvarez. En tot cas, és el primer cop
en 13 anys que tenim un resultat pressupostari negatiu. L’últim resultat
pressupostari negatiu és de l’any 95 que va ser l’any de canvi de govern de
Convergència a PSC. A partir d’aleshores, tots els resultats han estat positius en
major o en menor mesura, amb puntes derivades de situacions extraordinàries,
però sempre han estat positius, per tant, primer exercici complet de vostès
comencem a tenir una dada negativa. Evidentment que en una situació de
crisi, aquestes coses sempre ajuden. Nosaltres els vam proposar al 2008
d’intentar afrontar de forma conjunta un pla d’austeritat, vostès no van voler
comptar amb la nostra collaboració, vostès han gestionat el pressupost com
han considerat oportú i ens apareix una primera dada preocupant. El
romanent de tresoreria per un municipi que gestiona de l’ordre d’aquests 11
milions d’euros doncs és ajustadíssim. En alguna petita variació que s’hagués
produït, hagués pogut passar a ser negatiu i llavors sí que entràvem en
situacions més complicades, per tant, això què demostra? Que aquella
proposta que els vam fer d’un pla d’austeritat que vostès no van voler recolzar,
que vostè diu que han aplicat, però que no han aplicat suficientment perquè
sinó aquests resultats no serien així. I en situació dels anys propers continuarà
essent necessari això perquè vostè ho ha dit que ha estat un any més dur que
el 2008 i 2010 tot apunta que serà igual de dur o pitjor. Per tant, en aquest
sentit, poder trobar un pacte de tots els grups polítics del municipi per fer un
pacte d’austeritat entenc que era un encert, perquè un pla d’austeritat no és
per un any, sinó que és mentre que això aguanti. Poder tenir aquest consens
era un element important, vostès no van voler ni iniciar aquest procés de
debat.
Nosaltres vam presentar un seguit de propostes, vostès podien haver dit que
iniciéssim aquest procés de debat, aprovant o no aquelles propostes, però en
tot cas iniciant aquell procés de debat, vostès no van estar en disposició de
recollir aquesta situació.
Bé, les dades comencen a fer-se paleses. Jo voldria demanar-li si us plau, si pot
posar la diapositiva del pressupost. Sí, en tot cas, podem quedar-nos amb
l’inicial.
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És clar, em sorprèn, ja dic, entraré en dos o tres qüestions perquè no he
disposat de la informació suficient fins a aquest dimecres, i encara no de tota, i
no he tingut el temps de... i alguna se m’ha passat en un format que
m’agradaria disposar-la en un altre format, però en tot cas, com tenim el
compte general, ja hi haurà temps de poder entrar més a fons i analitzar més a
fons els comptes, però sí que sí, clar quan jo miro el pressupost de l’Ajuntament,
si no m’equivoco el capítol 6 que és el capítol d’inversions tenia un pressupost
inicial de 5.892.676€, si no m’equivoco...aquest és l’ordinari correcte, de l’altre
no en parla. Molt bé, jo sí que en parlaré perquè em sembla important tenir
clar que d’aquest 5 milions i escaig d’euros s’han executat del que era
pressupost inicial, no del que s’ha executat en anys anteriors. Això no ho tinc
en compte perquè són coses que venien executant-se i per tant, d’allò que
aquest equip de govern va dir que faria en inversions a l’any 2008, resulta que
no ha gastat ni un 8%, entre un 8 i un 9%. És clar, home això és preocupant, la
feina en un ajuntament es demostra executant el pressupost ordinari i fent les
funcions, les quals no es poden deixar de fer perquè la llum s’ha d’obrir cada
nit, la policia ha d’estar al carrer, el personal ha de fer la seva feina.
Hi ha tot un seguit de coses que funcionen amb una pròpia inèrcia. Allà on es
veu la capacitat transformadora d’un equip de govern és amb les inversions
que fa, que milloren la qualitat de vida dels ciutadans, els serveis ordinaris
també asseguren, però aquests estan en funcionament i la única cosa que
s’ha de fer és gestionar que funcionin, però amb el tema d’inversions ens
preocupa molt que l’estat d’execució de les inversions que va proposar, que el
primer pressupost que proposa l’actual equip de govern que a finals d’any
estigués executat per sota d’un 10%, però si encara que s’haguessin fet,
d’algunes d’aquestes propostes, els projectes, bé, estaria en fase inicial, però
és que hi ha projectes en els quals no s’ha iniciat res. En tot cas, esmentaré,
alguns dels projectes per recordar de quins projectes estem parlant: projecte
de Can Gurri, projecte de Sant Jordi, projecte de Sant Carles, zona de vianants
del carrer major, projectes dels que no hi ha, que són la part important perquè
després hi havia petites despeses de valors inferiors que aquestes sí que s’han
anat executant, però clar aquells projectes d’inversió importants del municipi i
a hores d’ara veiem que a l’any 2009 aquests projectes encara no estan
redactats i ara es demana subvenció i ara es comença a treballar, molt bé,
però amb un any de retard, per tant, ens preocupa molt aquesta paràlisi pel
que fa i a més són qüestions que tenien finançament perquè el que sí que s’ha
fet és demanar els préstecs per tirar endavant.
El que sí que s’ha fet és demanar les subvencions, per tant alguns d’aquests
projectes tenien finançament i no s’ha iniciat. Alguns vostès van decidir no
iniciar-los, potser es van equivocar al posar-los. Potser Can Gurri, Sant Jordi i
Sant Carles no estaven prou madurs per posar-los en aquest pressupost, però
clar potser això ha fet que altres qüestions que potser sí que eren necessàries
pel municipi quedessin aturades i no s’hagin fet. Per tant, tres coses que ens
preocupen :
Una el retard.
Dos que per primer cop després de 12 anys tornem a tenir un resultat
pressupostari negatiu.
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Tercer l’execució de les inversions, una cosa molt preocupant i després
l’informe d’intervenció sobre l’assoliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària que diu: objectiu no assolit sense anàlisis previs, per tant,
diguem-ne amb la situació econòmica actual i amb totes les dificultats
esperem poder tenir la liquidació del 2009, esperem poder tenir la liquidació
del 2009, tal i com fixa la normativa i esperem que això s’hagi adreçat, pels
comentaris que ha fet el regidor ens preocupa que això no s’haurà redreçat,
per tant, tornem a posar sobre la taula la disponibilitat del nostre grup a poder
debatre amb l’equip de govern un pla d’austeritat que asseguri la viabilitat i el
no caure en situacions d’haver de demanar tutela financera o qüestions
d’aquest tipus, per tant, jo a partir d’aquí el que faig és oferir per allò que pugui
ser d’ajuda. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí, a veure respecte al primer punt és cert, ja sap sistemàticament
amb les presentacions no anem a temps i anem amb un retard en la
presentació de la informació. La idea de l’equip de govern és aprovar el
pressupost el desembre d’aquest any i la idea de l’equip de govern és que la
liquidació de l’any 2009 estigui aprovada abans del dia 1 de març de l’any
que és quan toca. Treballem amb aquest objectiu. De fet, treballem sempre
amb aquest objectiu.
Bé, per diferents motius no s’han assolit els objectius. És veritat, que per primer
cop en tretze anys tenim un resultat pressupostari negatiu, els números canten i
no amagarem res, però és que la situació que estem passant tots és una
situació que no passàvem des de fa molt temps. És la pitjor crisi econòmica en
molts anys, no en tretze, sinó segurament en més anys i això no s’escapa,
l’Ajuntament nostre és un ajuntament que històricament, els últims anys, s’havia
finançat moltíssim amb llicències d’obra, que des de fa 2 anys té una despesa
important amb el pagament del pavelló que no teníem fa 2 anys i la baixada
amb l’impost d’obres i l’increment amb la despesa del pavelló és evident, no
es pot amagar, i això té el cost que té. Tot i això, tenim un romanent de
tresoreria positiu, que podria ser més ample, com li he dit, però resulta que
tenim la venda d’una parcella fallida que és aquella que surt periòdicament
aquí en les nostres converses, en les nostres presentacions d’informació
econòmica i que una altra vegada ens afecta. Resulta que hem de dotar al
100% la venda de la parcella perquè no la cobrarem. Si realment féssim allò
que s’hauria de fer, seria un 80%, però és que si realment hagués passat allò
que havia de passar, no hauríem de dotar econòmicament això perquè
s’hagués cobrat la parcella i com vostès ja saben, la parcella es va vendre i
no es va cobrar.
El tema de l’estabilitat pressupostària, com vostè diu no esta assolit, surt en
l’informe, però és que ja vam demanar l’any passat ajut a la Diputació perquè
l’Ajuntament va demanar préstecs per import de 300.000€, precisament per
tapar el forat d’aquesta venda fallida i això és una cosa que tornarà sortint
durant molt temps perquè la parcella encara no s’ha cobrat, la parcella
encara no és de propietat municipal, la parcella està en una situació
complicada i això ens va costar i ens continua costant molts diners. No hi ha
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paràlisi. Jo ja li vaig dir en un altres Ple que nosaltres posem en el pressupost
d’inversions que creiem que es poden fer en un moment determinat i que es
finançaran amb un alt percentatge per part dels ciutadans. Vostè ha dit: “
Can Gurri, Sant Jordi” Això continuarà sortint en el pressupost i això té una part
de finançament de l’Ajuntament i tornarà a sortir aquest any, tot i que depèn
de com evolucioni l’economia, no només la nostra, en l’àmbit local, sinó la
nacional i l’estatal, l’europea i la mundial, això es podrà tirar endavant o no,
però la realitat és la que és la crisi econòmica mundial i la Roca està com està.
No és cert que sobre un pressupost d’uns 5 milions d’euros s’hagi executat
només el 8 o 9 per cent i no em digui que no ha tingut la documentació a
temps, en l’informe d’intervenció diu clarament que l’estat d’execució és del
20% i el total és d’un 47, tenint en compte les inversions, per tant, no inventi
xifres que no són. Això tenint en compte les inversions que ja li dic que tenim
projectes que continuaran estant allà, però que seran de difícil execució. Però
és que el grau d’execució de les despeses és el 96.61 %. El dels ingressos, del
89.39 %. Són percentatges que surten a l’informe. Vostè té accés a aquest
informe. No li hem amagat cap informació. Té tota la informació que ha de
tenir, i l’ha tingut amb temps i forma.
Miri, nosaltres com li vaig dir en una altra ocasió, com a mínim, i li torno a
repetir avui, estem fent aquest pla d’austeritat que vostè, amablement, es va
oferir a opinar, però el fet de què vostès estiguin, o participin en aquest pla
d’austeritat no implica necessàriament un èxit. Igual ens aporten idees que ja
estem portant a terme o no, per tant, el pla d’austeritat s’està portant a terme,
la situació econòmica és molt difícil, és molt complicada.
Ja saben que el pressupost d’aquest any es va aprovar amb una baixada
important respecte l’any anterior. No arribava als 10 milions d’euros, 550.000
euros menys que l’any anterior, perquè, i ja ho vam dir quan es va aprovar el
pressupost, la situació encara és pitjor aquest any. El pressupost, només en
llicències d’obra, vam posar 690.000 euros, que és el 50% pràcticament del que
havíem posat l’any anterior. Però és que aquest any, l’any 2008, respecte l’any
d’abans, vam baixar un milió d’euros. L’any 2007, teníem 2.100.000 euros en
llicències d’obres. Ja vam baixar un milió d’euros. Aquest any hem tornat a
baixar a 690.000 euros.
En tres anys, hem baixat 1.300.000 euros, perdó, 1.590.000 euros, que és la resta.
A veure, 1.590.000 euros d’un pressupost de 10 milions d’euros.
La Roca és el què és. I hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. I ara es
veu, en un moment delicat, de crisi, els ingressos són els què són, i les despeses
és que no poden baixar. Hem de deixar de pagar un pavelló que ens costa
430.000 euros? Això no es pagava fa dos anys i ara ho estem pagant.
Aquests són els números. Els números són freds. Em sembla que li he respost a
les seves consultes, preguntes... I el romanent de tresoreria ajustadíssim! Sí, és el
què és. De totes maneres, jo recordo algun pressupost seu que tampoc és que
fos cap meravella en romanent de tresoreria. Al voltant dels 200.000 euros, que
si sumem els 75.000 més els nostres, i en una situació complicada com l’actual,
tampoc estaria tan malament el resultat d’aquest any. Són números, és la
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realitat, i avanço que aquest any, segurament, serà encara pitjor perquè
estàvem complint el pressupost en llicència d’obra, que ja li he dit que es va
pressupostar en 690.000 euros, i hem hagut de tornar 400.000 euros de llicència
d’obra que es van donar l’any 2007, perquè resulta que eren obres que havien
començat i el promotor té dret a demanar-nos que li retornem els diners. I hem
hagut de retornar 400.000 euros, 400.000 euros... És la realitat.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari més, Sr. Carles
Fernández?
Sr. Fernández.- Jo li torno a posar sobre la taula la nostra voluntat de consens,
que va per intentar afrontar conjuntament la situació de dificultat que està
passant el municipi per qüestions, algunes per problemes interns, i d’altres, molt
importants, per problemes externs a la societat. Vostè, a partir d’aquí, pot
recollir o no recollir aquesta proposta que jo li faig, evidentment, si no la recull,
doncs comprendrà que nosaltres no ens sentim compromesos amb allò que
vostès facin i a partir d’aquí tenim llibertat per qüestionar el què sigui. El que jo li
estic proposant és una proposta per empènyer tots en el mateix sentit. Vostè
considera que les propostes que nosaltres podem fer no l’interessen o no tenen
valor? Molt bé, és vostè qui menysprea una part d’aquest consistori. Per tant,
està vostè en el seu dret de fer-ho. I ja li he comentat, els números són els què
són, i a partir d’aquí, jo estava ara repassant i, en tot cas, en repassaré amb
molt més de detall... Jo vaig tenir aquesta informació el dimecres, aquesta
informació, el dimecres la vaig tenir. Per tant, ahir al matí, per tant si vostè creu
que això és en temps i forma, doncs perfecte. Jo... No ha estat una queixa
formal, ha estat senzillament un comentari que, com no he tingut suficient
temps, per això... I una de la informació que se m’ha donat, amb tota la bona
voluntat, el que passa és que m’hagués agradat tenir-la en un altre format. No
hi havia temps de fer-ho i per tant, amb això és amb el què he estat treballant.
No estava fent d’això una crítica.
Ara que vostè ho diu, home, doncs sí, sí que ho poso sobre la taula. Vaig
demanar també una cosa i encara estic pendent de què vostè digui si m’ho
poden donar o no m’ho poden donar, que és el desglòs de comptes. I encara
estic esperant que vostè autoritzi això. Per tant, en quant a les formes, Sr.
Álvarez, penso que jo he fet un seguit de plantejaments i per a mi el més
important era l’oferiment que jo li feia. Agafi-s’ho com vulgui. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. A veure, jo per cloure aquest debat
li voldria dir que estem en una situació a nivell mundial tan delicada que ara
no és el moment de la demagògia i és el moment de les responsabilitat. Per
tant, deixi’m parlar, per tant de tot el què ha dit, el millor que ha dit és aquest
oferiment de collaboració.
Miri, he volgut posar aquest quadre perquè aquí es veu molt clar l’esforç de
contenció que es va fer l’any passat. Tot el capítol de despeses està en verd
fins a un import de 719.356,97, i està en verd perquè es van donar instruccions
des d’intervenció, des de la regidoria d’Hisenda, el regidor personalment a
totes les àrees, de reduir tota mena de despeses atesa la situació. És molt
important destacar que on vam trobar l’any 2007 dos milions cent mil euros
d’ingressos per concepte de llicències d’obres es van haver de pressupostar un
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milió dos-cents cinquanta i només es van rebre la meitat. Aquests són els què
realment es van ingressar. Aquest any 2009 són molts menys perquè aquest any
2009 es va fer un pressupost un milió d’euros més baix i tot i així es complien les
previsions, i com ha dit el regidor d’Hisenda, una llicència de 44 vivendes en el
golf de Vilalba que no s’ha executat, ha demanat el retorn de 400.000 euros i
això ha trencat les previsions pressupostàries. Ja es van trencar l’any passat,
encara més s’han trencat aquest any. Però si ens fixem en el de despeses,
aquest capítol 2, de 4.908.945,96 euros, despeses que segur que s’han hagut
d’assumir, tenim els 472.000 euros que ens costa el pavelló. El pavelló hagués
estat sempre en un capítol 6 d’inversions, i per aquesta estranya modalitat de
concessió d’obra pública, que ens costarà 9 milions d’euros al cap de 20 anys,
ha anat a parar al pressupost corrent, al capítol 2. Només aquest import
desestructura tot el pressupost. Però no és l’únic. Si anem al capítol 9, de
passius financers, en aquest cost de 1.196.110,64 hi ha un cost molt important,
que em sembla que s’acosta als 300.000 euros, no em voldria equivocar, que
és la despesa financera, que ha causat el forat econòmic de la venda fallida
de la parcella de Can Font de la Parera. Una venda que va ser un gran error i
que ara hem d’assumir com recuperar-la i hem d’assumir el pagament d’uns
diners que s’havien gastat abans de les eleccions i que vam afrontar els
pagaments. El primer que vaig fer quan portava un mes d’alcalde va ser signar
un crèdit de 3 milions dos-cents mil euros per poder afrontar el cost de la
venda fallida d’aquesta parcel.la. I un tercer aspecte molt important, i això
serveix quan es queixen, estem fem pujades d’impostos molt petites, molt
moderades, per poder aguantar els serveis. En aquest capítol dos entren tots
els serveis que s’estan donant als ciutadans i que abans no es donaven,
perquè els nous sectors d’urbanització no s’havien recepcionat. Aquest
municipi, l’any 1995 tenia 5.000 habitants, i ara avui hem aprovat 10.215. Hem
doblat la població i això passa per una sèrie de sectors que s’han de netejar,
que s’ha de fer la jardineria, que s’ha de fer el manteniment de l’enllumenat
públic, que s’ha de portar les xarxes d’aigües i les reparacions i passa per una
sèrie d’edificis, com el centre cultural, que avui ha sortit també, que només en
consum elèctric costa 40.000 euros l’any. Més despeses de personal, més
despeses de gestió, assegurances, etc., etc., etc. Com ha dit el regidor, hem
viscut per sobre de les nostres possibilitats i això que es palpa en aquesta
societat, que es palpa a nivell del carrer, que ho palpa el ciutadà, el que
anava amb un cotxe que no sabia si era d’ell o era del banc, el que se’n
anava a un habitatge que no sabia si el podia pagar o no el podia pagar, això
ara ens ha ensorrat en una forta crisi econòmica de nivell mundial. I
l’ajuntament de la Roca, també, perquè hem viscut per sobre de les nostres
possibilitats.
Aquests tres conceptes que he dit, pavelló, crèdit del forat econòmic i noves
recepcions, són un milió d’euros més que paguem i abans no pagàvem.
Realment, l’esforç que s’està fent des de l’àrea econòmica, d’intervenció,
d’hisenda, d’aquesta casa, d’aquest consistori, és extraordinari. S’està fent un
esforç de contenció en una situació que és totalment dramàtica.
Per tant, que en una situació com aquesta aparegui encara un resultat de
romanent de tresoreria positiu, podem estar molt satisfets.
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Podem estar molt satisfets. I preparem-nos perquè l’any 2009 serà molt pitjor,
però en l’any 2009 hi ha un gran avantatge i és que hem assolit un pressupost
de mínims i de màxims que sabem exactament fins on pot sobreviure aquesta
casa sense els recursos volàtils, sense els que no són fixes, i en una situació que
es complica encara més quan l’aportació de l’Estat baixarà 350.000 euros
l’any vinent. Per tant, hem de sobreviure amb el què tenim i hem de saber
apretar-nos el cinturó. Aquesta és la crua realitat. D’aquest pressupost vam
saltar a un pressupost molt més baix i aquest any el mantindrem, l’ajustarem, i
contindrem encara més la despesa. Per tant, en una situació com aquesta
només podem fer una cosa: responsabilitat.
Bé, és un punt que és de donar comptes, informatiu, i per tant no té votació.
C.2 Donar compte de la Resolució d’Alcaldia sobre
l’organització municipal.

la modificació de

Passaríem al següent punt, al C2, que tracta donar compte de la resolució
d’alcaldia sobre la modificació de l’organització municipal. Bé, bàsicament,
després de la renúncia del regidor, el Sr. Gabriel Parra, que portava les
regidories d’esports, d’inserció laboral, i la delegació de l’alcaldia a la Torreta,
l’organització municipal ha quedat de la següent manera. Amb la
incorporació del nou regidor, el Sr. Sant Raimí. En Santi Raimí es fa càrrec de la
regidoria de Medi Ambient, que abans la portava la Sra. Montserrat Ametller i
era regidoria de Turisme i Medi Ambient, aquesta regidoria segueix en mans de
la Sra. Montserrat Ametller i canvia de nom i es diu de Turisme i Patrimoni
Natural.
El regidor nou incorporat, en Santi Raimí, porta la regidoria, com he dit abans,
de Medi Ambient, però a més agafa la d’inserció laboral que es refon en
Promoció econòmica i Comerç. Promoció econòmica i comerç abans les
portava el regidor Manel Álvarez i en aquest moment passant a formar part
d’un sol paquet, Promoció econòmica, Comerç i Inserció Laboral en mans
d’en Santi Raimí. I la delegació de l’alcaldia a la Torreta i la regidoria d’Esports
les assoleix en Manel Álvarez. Crec que no m’he deixat res. Algun comentari?
C.3 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de
personal.
El punt C3 tracta de donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de
personal. Vaig per l’ordre que tinc... Comentar la incorporació de la Sra.
Carolina León Ezpeleta com a funcionari... perdó, estava ocupant de forma
interina una plaça de tècnica d’administració general, està fent la suplència
d’una baixa maternal, de l’Almudena Naranjo, i és la suplència d’una
suplenta, per entendre’ns, eh? Així mateix, la Sra. Montserrat Puig, que estava
portant a terme tasques, amb un contracte d’obra i servei, tasques de suport a
l’àrea de Territori, va suplir durant dos mesos la baixa de la Mercè Albuixech,
l’arquitecta municipal, que va tenir un accident a l’estiu, i va renunciar al seu
contracte per obra i servei per estar aquests dos mesos fent les funcions de la
substitució de la Mercè Albuixech. En aquests moments, amb el retorn de la
Mercè Albuixech, a la Montserrat Puig se li ha tornat a fer el contracte d’ obra i
servei perquè continués amb la tasca que estava fent.
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La interventora, la Sra. Júlia Mayans, va demanar l’excedència voluntària per
incorporar-se a l’ajuntament d’Arenys de Munt, perdó, comissió de serveis, ho
he dit malament, i la tècnica econòmica, la Sra. Anna Moreno, que ens
acompanya avui aquí en el plenari, en el suport del plenari, Anna Moreno
Castells ocupa de forma interina la plaça d’interventora, d’interventora
accidental. La Sra. Ester Casal Plana ocupa una plaça de tècnica de
participació ciutadana. És un programa d’ocupació que és el que s’ha
comentat abans, per dur a terme el projecte específic dels consells del poble. I
per últim, el què he explicat abans, la Sra. Montserrat Puig que, bé, en aquest
cas és la renúncia, és que he anat al revés, he començat per l’ordre que tenia,
però he anat de la més moderna a la més antiga. Algun comentari, algun
aclariment?
Sr. Fernández.- Sí, bé, en primer lloc a les noves incorporacions, a la Sra.
Carolina León, com la Sra... si trobo el nom, ara no trobo el nom, sí, a la sra.
Ester Casal, doncs, la benvinguda a l’Ajuntament. A la Sra. Navarro, felicitar-la
i...
Sra. Moreno.- Moreno...
Sr. Fernández.- Moreno, perdó, Anna...
Sra. Moreno.- Sempre em diu Navarro
Sr. Fernández.- Jo? Doncs mira, disculpa, disculpa...
Sr. Alcalde.- Anna, Anna Moreno Castells
Sr. Fernández.- Sra. Anna Moreno, felicitar-la per la nova funció que
desenvolupa i agrair la feina que ha fet fins ara i la feina que segur que seguirà
fent. I volia fer unes preguntes i aprofitar també per fer uns comentaris al
respecte... El tema de la persona que es contracta pels consells de poble, atès
que tenim un tècnic de participació ciutadana i comunicació en el nostre
ajuntament, volia preguntar quines són les funcions que fa aquest tècnic que
no pugui fer aquesta feina, si és que està tan ocupat, això primera cosa,
perquè no entenem... És a dir, si tenim un tècnic de participació, aquest tècnic
ha de poder d’impulsar això. Per tant, voldria que se m’expliqués quines són les
funcions que fa el tècnic actual de comunicació i participació ciutadana que
li facin impossible, doncs, poder gestionar això. Altra banda, comentar que els
plans d’ocupació, home, potser val la pena també demanar-ne que a la
vegada generin activitat econòmica. Sobretot, estan pensants com a
generadors i com a elements de promoció econòmica. També es poden
utilitzar per aquestes qüestions, per tant, això no poso cap dubte, però home,
ja que n’hi ha aquest també valdria la pena mirar d’altres plans d’ocupació
que fossin generadors d’activitat econòmica o dinamitzadors, que de moment
no ho he vist, no sé si n’hi ha o no n’hi ha. I en tot cas, sí que vull fer un prec a
l’ajuntament en referència a la funció que desenvolupa l’actual persona que
està treballant en comunicació i participació ciutadana. Em sembla de molt
mal gust que les comunicacions que fa l’ajuntament a través del facebook, de
les activitats que realitza l’ajuntament no les faci a través d’un facebook propi
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de l’ajuntament, i es facin a nom de la persona en qüestió. Jo no tinc cap
interès en ser amic del facebook del Sr. Xavier del Villar, però si em vull
assabentar de les coses que fa l’ajuntament a través del facebook, he de ser
amic del Sr. Xavier del Villar. Jo voldria ser amic, jo voldria amic...
Sr. Alcalde.- Silenci, si us plau...
Sr. Fernández.- Jo voldria ser amic... per les hores que envia això, les envia en
horari municipal, per tant, entenc que és la seva feina, per tant jo voldria ser
amic de l’ajuntament com a en el facebook de l’ajuntament, i per tant amic
d’una persona que en horari laboral envia comunicacions de facebook
d’activitats que organitza l’ajuntament, o que organitzen entitats de
l’ajuntament...
Sr. Alcalde.- Senyor Carles Fernández...
Sr. Fernández.- Vodria que això, que l’ajuntament creés un facebook propi...
Sr. Alcalde.- Sr. Fernández, estàvem tocant un tema de personal, a veure,
després hi ha un torn de precs i preguntes...
Sr. Fernández.- Això no és cap tema personal, quan es fa en horari laboral...
Sr. Alcalde.- A veure, és que vostè s’ha sortit del tema. Vostè s’ha sortit del
tema. Estem parlant de resolucions d’alcaldia en matèria de personal. El Sr.
Xavier del Villar no sortia en aquesta... personal... després ho pregunta...
Sr. Fernández.- És el tècnic de participació...
Sr. Alcalde.- Jo li pregunto, la pregunta que ha fet vostè fins, hi ha hagut un
punt que fins allà era correcte. És a dir, vostè li preocupa i molt que s’incorpori
una persona en un programa ocupacional a fer una tasca específica, com he
dit abans, i aprofito per contestar-li, una tasca específica d’ajudar a formar els
consells del poble...
Sr. Fernández.- No em preocupa això...
Sr. Alcalde.- Li preocupa perquè creu que ja hi ha una persona adequada per
fer-ho. Llavors, jo li explico... Fins aquí la pregunta és correcta. A partir d’aquí,
ha entrat en una sèrie de dissertacions, que no és ni el moment ni és el lloc. Ho
pot fer després en el torn de precs i preguntes... Ho pot fer després i tindrà dret
a les rèpliques oportunes. A veure, la persona que està portant la regidora de
participació i comunicació no té tècnics. El regidor de participació i
comunicació, el Sr. Albert Gil, no té tècnics en aquestes regidories. Té tècnics
en la regidoria de Cultura, que també la porta ell, però no té tècnics en la
regidoria de comunicació i participació ... Em permet? Li estic explicant...
Llavors, hi ha una persona que és personal eventual que no és tècnic, una
persona que és personal eventual, que s’encarrega de la coordinació de les
feines relatives a temes de comunicació i participació. Llavors, a partir d’aquí
aquestes regidories tenen moltes tasques que desenvolupar i gens de personal,
zero personal. En la regidoria de cultura hi ha dos tècnics. Hi ha una cap
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d’àrea. Per tant, el Sr. Albert Gil, regidor de cultura, quan porta un tema de
cultura té el suport de tres persones de l’equip de treballadors municipal, de
l’equip tècnic. El Sr. Xavier del Villar, quan desenvolupa les seves tasques com
a personal eventual, com a personal de confiança en matèria de
comunicació i participació ciutadana, en suport del regidor, el Sr. Albert Gil, no
té a ningú més de suport, i evidentment hi ha molta feina per fer, entre altres
coses, el butlletí municipal, entre altres coses la remodelació de la pàgina web,
que s’està treballant en una de nova, entre d’altres coses, la relacions amb la
premsa, publicitat, comunicacions a nivell de municipi, de totes les àrees, etc.,
etc., etc., processos participatius com els què es van portar a terme l’any
passat del Pla General, etc., etc. Crec que amb això li aclareixo els dubtes i em
... si... li aclareixo si puc...
Sr. Fernández.- Tinc un dubte, vostè ha comentat que el Sr. Xavier del Villar està
contractat com a personal eventual...
Sr. Alcalde.- Sí
Sr. Fernández.- I jo tinc entès de que està ocupant una plaça de tècnic i no
està a més en pressupost...
Sr. Alcalde.- Ho té mal entès. És personal eventual, personal de confiança.
Sr. Estapé.- Se’l va contractar... amb les funcions de tècnic... això ho diu la
resolució, eh?
Sr. Alcalde.- Exactament, però no és tècnic. Se li assignen unes funcions que
no... sí, efectivament, però en absència de tècnic. El Sr. Pere Ramos,
coordinador de l’àrea de territori i de l’àrea d’obres i serveis, està fent de cap
d’àrea de territori en absència del Cap de territori, que va marxar en comissió
de serveis a l’ajuntament de Mollet. Per tant, estan fent doble funció. Hi ha
menys recursos i abarquem més. I en aquest cas, és un pla ocupacional per a
sis mesos que fa un reforç específic per a un projecte específic i que, a més a
més, no té cost pel municipi o que pràcticament no té cost pel municipi.
Aclarir-li també que es van demanar sis plans ocupacionals, ara no recordo al
detall, i dels sis plans només es va concedir aquest. Estem contents, estem
satisfets, perquè és un projecte emblemàtic que fa molts anys que hagués
hagut d’implantar-se en aquest municipi per afavorir la participació ciutadana
i per afavorir la veu dels dos nuclis que no, on no està ubicat físicament
l’ajuntament, com són la Torreta i Santa Agnès de Malanyanes. Sumar-me a la
benvinguda que, evidentment, donem a les persones que s’incorporen de
noves, desitjar-los una feina productiva i molts èxits a dintre de la casa.
C.4 Resolucions d’alcaldia
Passaríem al punt C4, de resolucions d’alcaldia. No sé si tenen alguna resolució
que...
Sr. Estapé.- A aquestes hores, no...
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Sr. Alcalde.- no? Bé, en tot cas si tenen algun dubte i volen formular-ho per
escrit, doncs poden fer-ho quan ho desitgin.
C.5 Informes d’alcaldia
C.6 Mocions de Control
Passaríem a l’apartat C6, mocions de control. No s’ha presentat cap
C.7 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- l’apartat C7, de precs i preguntes, volen formular alguna
pregunta, algun prec? Ara... un segon...
Sra. Las Heras.- Una pregunta molt concreta, d’àmbit educatiu. Volia confirmar
si el curs vinent funcionarà l’escola, la de Santa Agnès, els mòduls, tal com diu
l’Alcalde a l’últim butlletí municipal, i si teniu previst incloure en el nou
pressupost de l’any 2010 el projecte per a la construcció de la nova escola.
Només això.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Alguna altra pregunta?
Sra. Palma.- Jo volia fer un comentari sobre el... vale... sobre el tema del centre
cultural, sobre la construcció de la segona fase del centre cultural, en aquest
moment no puc entrar al detall sobre l’import de les desviacions a què
corresponen. El què sí puc dir clarament és que les modificacions, les millores
que es van produir en el projecte inicial de la segona fase del centre cultural
de la Roca responien a un clar criteri de donar suport i un impuls a la cultura
d’aquest municipi, i en aquest sentit, en el moment que es van detectar
possibilitats de millorar segons quins aspectes del centre, com podia ser
l’encàrrec de l’estudi de sonoritat i altres aspectes que no li puc detallar en
aquests moments, doncs es va procedir a fer-ho. En aquells moments,
s’apostava clarament per la cultura, per donar cabuda en aquest centre
cultural a qualsevol tipus de companyia del circuit professional, orquestres, a
seguir potenciant el cicle de Filharmonia i també a donar, evidentment, el seu
espai a totes les entitats i a tots els artistes del municipi. Entenc que estem en
un altre moment i potser, en aquests moments, el centre cultural se’ls queda
gros, però en aquells moments tenia un sentit per a la política que estàvem
aplicant.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Cati Palma. Alguna altra pregunta?
Sr. Fernández.- Jo, en tot cas, refermo la pregunta que he fet abans. Demano
que l’Ajuntament creï la, els doni d’alta d’un facebook, com fan molts altres
ajuntaments i moltes altres administracions, i puguem rebre de l’ajuntament,
doncs, les informacions i no rebre-les d’un treballador de l’ajuntament que en
l’horari laboral envia això i que, a més a més, amb tot el respecte, però crec
que, diem-ne jo no tinc interès de rebre-ho per aquesta via, vull rebre-ho per la
via d’Ajuntament que dic, com moltes administracions fan habitualment.
Sr. Alcalde.- Gràcies senyor Carles Fernàndez. Senyor Miquel Estapé.
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Sr. Estapé.- Sí, una pregunta molt ràpida, vostè abans ens ha donat una visió
molt catastrofista sobre la situació econòmica de l’Ajuntament o l’herència
que vostès van rebre, jo li voldria fer algunes preguntes. Ha fet tres comentaris
concrets: que el pavelló ens costa molts diners al municipi, bé el municipi aquí
ha fet una aposta per un equipament de molt alta qualitat, hi ha uns ingressos,
uns ingressos extraordinaris que no tenen la majoria de municipis que ens
agradaria que si no es destinen a finançar el pavelló, a què es destinen?,
concretament em refereixo al conveni amb el centre, amb el centres
penitenciaris de Quatre Camins, del voltant d’uns 200.000 euros a l’any que
s’ingressen, a l’IBI d’Aigües Ter Llobregat que és una instal.lació única, doncs a
la comarca o a Catalunya, doncs uns 100.000 euros a l’any de IBI, els ingressos
que generarà Autopistes properament, també una xifra que ronda aquests
imports, i per tant, si no es destinarà a finançar el pavelló, aquests ingressos
extraordinaris, a una inversió extraordinària com és el pavelló, a què es
destinen.
Al mateix temps, li voldria recordar que les noves recepcions de tots els
polígons generen nous ingressos, vostè lo que ens està dient és que els
polígons, li pregunto, els polígons industrials són deficitaris? Quan no es fa la
recollida d’escombraries, quan es dóna un servei de seguretat molt més
baixos, són deficitaris o són, o generen superàvit perquè a tota la comarca
generen superàvits als municipis. Tots els municipis que tenen polígons
industrials tenen més ingressos i millors resultats pressupostaris dels romanents de
tresoreria que els que no, un segon comentari. I tercer, respecte a l’operació
fallida de Can Font de la Parera, quina és la penalització que se li aplicarà a
l’empresa segons contracte. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies senyor Miquel Estapé. Comença contestant la regidora
d’ensenyament, la senyora Marta Pujol, a la pregunta de la senyora Carmen
Las Heras.
Sra. Pujol.- Efectivament, l’escola de Santa Agnès serà una realitat a partir del
setembre de l’any 2010. Això ho vam saber, vam tenir la confirmació per part
de planificació, el senyor Josep Manel Rambla, el 6 de novembre amb una
reunió que vam tenir als serveis territorials, i abans d’ahir ens vam reunir amb la
Carme Alonso, que és la inspectora de zona, doncs per començar a planificar
quins són els passos a realitzar d’aquí al 2 de febrer que comencen les
preinscripcions. La idea és fer una escola, o sigui, se’ns han sol.licitat per part
del Departament dos solars, un que seria amb disposició d’ús per ubicar
l’escola provisional i un altre que seria per ubicar l’escola definitiva. El de
l’escola provisional està, segurament serà, bé és està, és el que hi ha a sobre
del CAP i el de l’escola definitiva és el que hi ha al costat del camp de futbol.
Bé, ara estem treballant amb ells perquè, pel solar provisional no cal, no cal fer
un acord de ple perquè només és una disposició d’ús però el provisional hem
de veure, estem parlant amb la gent del departament perquè depèn de la
manera que el vulgui finançar s’ha de fer una cosa o una altra. Si és per ICF,
s’ha de fer una cessió, per tant un acord de ple, i si no amb una Junta, amb un
acord de Junta de Govern n’hi ha prou. Però bé, això és una cosa que en
parlarem més endavant. El que ens pertoca ara, i ens urgeix més, és preparar
tot el tema de la informació a donar a la població perquè les preinscripcions
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ens puguin fer amb totes les garanties. Llavors hem fet una mica de planning i
la idea és que al llarg de, bé, avui hem acabat de redactar una carta
d’informació a la gent, als ciutadans, al llarg de la setmana que ve es
repartiran aquestes cartes, es repartiran a tot el poble però sobretot a les
escoles i a Santa Agnès, perquè són els, la població diana per dir alguna cosa,
i llavors, a partir de l’altra setmana que la gent ja estarà informada, o sigui, una
mica la setmana del, espera que tinc aquí els dies. Si, la primera, entre la
primera i la segona setmana de setembre es repartirà una enquesta en els, en
els alumnes, això és una proposta de la Carme Alonso, eh, en els alumnes de
P3 per veure quina seria la seva intenció, P3 i P4 perquè clar, el Departament
ara està dubtant si obrirà, o sigui, s’obre un P3 segur, d’una línia, 25 alumnes i
llavors el dubte és si fer un P4 o fer un P4-P5, que en diuen un cíclic, que són
junts. És a dir, això és la proposta de la Carme Alonso. Una mica en funció, de
la resposta dels pares d’aquests alumnes que estan escolaritzats a P3 i a P4,
que serien els futurs alumnes de l’escola de Santa Agnès, doncs ells decidiran
que fan. La idea és només dos mòduls i bé també estem treballant amb ells, o
sigui, els nostres serveis d’urbanisme de dalt estan parlant amb el planificador,
per veure com acabem de lligar el tema de l’espai provisional que seria els
mòduls. A veure si els fem nosaltres, si, l’Ajuntament treballarà per fer-ho,
perquè ho poguem fer nosaltres i així una mica doncs, fer un espai, doncs més
adequat, i llavors ells ja posarien els mòduls i tot. I bé, aquestes són les coses
més recents. Ja et dic, abans d’ahir, no, ahir dimecres, va venir la Carme
Alonso, vam estar reunits i vam quedar que, evidentment, abans del 2 de
febrer, o sigui, just després de Reis faríem una xerrada informativa a Santa
Agnès, doncs perquè tothom estigués... perquè és evident que a la guia
educativa ara no tenim prou informació per elaborar la guia educativa que ha
de sortir la primera setmana de gener perquè la gent s’ha de preinscriure a
partir del 2. Llavors, segurament en el cas de l’escola de Santa Agnès es farà
una xerrada informativa al poble, doncs perquè la gent pugui preguntar, pugui
expressar els seus dubtes, perquè clar, al principi no se sap si hi haurà
menjador, si hi haurà servei d’acollida, per clarificar què vol dir si s’acaba fent
un P4 P5, què vol dir fer un P4 P5? Si es desdoblaran els grups... Aleshores, bé,
una mica el planning és aquest.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. El regidor d’Hisenda, el Sr. Manel
Álvarez, contesta la darrera pregunta que ha fet, que ha formulat el Sr. Estapé.
Sr. Álvarez.- Els diners que venen del centre penitenciari, que aquest any
encara no han vingut, per cert; els diners que venen de l’IBI, no només d’ATLL,
sinó de qualsevol IBI, es destinen a finançar el pressupost ordinari. Hi ha una
caixa comuna, vostè ja ho sap, i amb aquesta caixa comuna es paga el
pressupost ordinari. El centre penitenciari de Quatre Camins aquest any ens
hauria d’haver pagat ja uns 180.000 euros, que és l’equivalent a l’IBI de la
presó. Abans d’estiu vam estar amb la consellera i amb el director general per
fer aquesta petició. Ens van dir que ens ho pagarien. Fa pocs dies ha estat aquí
en una visita el senyor director general. Ens ha dit que ens ho pagaran, però la
realitat és que de moment no ho hem cobrat, i són 180.000 euros. La
penalització de la venda fallida de Can Font de la Parera serà la que digui...
anava a dir el meravellós contracte de compra venda, suposo que em puc
estalviar l’adjectiu... i si no recordo malament em sembla que és un 10% del
què hagi pagat. Per tant, si ens ha pagat, em sembla que són un milió dos-
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cents, un milió vuit-cents, potser, no estic segur, parlo de memòria, doncs li
haurem de retenir aquest 10% i els altres diners li haurem de retornar, perquè
això és el que diu el contracte.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Álvarez...
Sr. Estapé.- Li volia preguntar sobre els ingressos d’Autopistes.
Sr. Álvarez.- Ah, sí, perdó! Si... els ingressos d’autopista, la veritat és que no
tenim ingressos d’autopista. Hi ha una previsió de que hem de cobrar uns
imports que són els imports de l’IBI de l’any 2003 al 2007, també li parlo de
memòria. Em sembla que això està quantificat en uns 400.000 euros i després hi
ha una altra partida per una ampliació que es va fer de l’autopista que em
sembla que són 200.000 euros. Estem esperant que tinguem resolució a favor
nostre en el contenciós que vostès ja saben que posen sempre en aquest cas
Autopistes, no? No tenim resolució, eh? I per tant esperem els diners. No
arribaran aquest any, per la informació que tenim. Això ja ho sabíem l’any
passat, tampoc van arribar l’any passat. Ha passat un any més i, bé, confiem
que arribin l’any que ve, que ens anirien molt bé, la veritat.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez... si?
Sr. Álvarez.- De totes maneres, perdó, fixi’s en un detall: vostè ha dit l’IBI d’ATLL,
uns 100.000 euros que, jo ara mateix de memòria, diguem que és veritat, eh? I
que és aquest import. 180.000 euros d’IBI de la presó i 100.000 euros d’IBI d’ATLL
suposant que siguin 100.000 euros de veritat, són 280.000 euros. El rebut del
pavelló són 430.000 euros, 430.000 euros amb l’increment...
Sr. Alcalde.- 472, 472...
Sr. Estapé.- Si em permet dir-li, són 380.000 euros, més els ingressos d’autopistes,
que quan es comenci a cobrar, diguessi’m, li cobriran, si no el 100%..
Sr. Álvarez.- Perdó, 180 i 100 són 280, eh?
Sr. Estapé.- eh... sí, correcte.
Sr. Álvarez.- No arriben ni a cobrir, bé, ja li he dit que el rebut, jo crec que
recordar que són 430.000 euros i que aquest rebut tenim la sort que, en aquests
dos últims anys, en aquesta situació econòmica negativa, l’IPC és favorable als
interessos de l’ajuntament. Calculi vostè què pot suposar un increment d’IPC
anual d’un 2% per exemple sobre 430.000 euros, això és el què està pactat.
Quan nosaltres diem que el pavelló acabarà costant 9 milions d’euros era
sense aquest import de l’IPC, és a dir, que això és una barbaritat.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Aclarir–li també d’aquesta darrera
pregunta la penalització per la venda fallida de Can Font de la Parera és del
10% de l’import pagat. Es van pagar, crec que era setembre de 2006, es van
pagar un milió dos-cents mil euros d’import principal i 800.000 euros de l’IVA.
L’IVA s’haurà de retornar sencer, i sobre el milió dos-cents mil euros s’haurà de
retornar tot menys 120.000 euros, és a dir, la penalització només és de 120.000
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euros i encara hem tingut sort, perquè la clàusula resolutòria del contracte
estava per darrera de la hipotecària. Si el banc que va fer el crèdit a aquest
senyor perquè pagués hagués actuat abans que nosaltres, tindríem serioses
dificultats per recuperar el patrimoni municipal. En aquest moment, està en un
procés judicial. En primera instància, s’ha guanyat, ha anat molt bé,
condemnat en costes, tot ens va a favor, però nosaltres hem hagut de
consignar els diners que haurem de tornar i hem hagut de demanar els diners
que s’havien utilitzat del pagament no efectuat a febrer de 2007, si no recordo
malament, d’un milió vuit-cents mil euros, que és el crèdit de tres milions doscents mil euros que vam consignar quan portàvem al govern un mes i que,
evidentment, ens suposa un greu lastre econòmic. Respecte, el centre cultural,
la pregunta que ha fet la Sra. Cati Palma, podem estar ... si, bé, l’afirmació,
però jo vull fer un comentari, que podem estar d’acord amb el criteri de donar
màxim suport a la cultura i, per tant, als equipaments cultural. Estem
absolutament d’acord. Però això es pot fer amb criteris economistes i pensant
en el futur. En tot cas, el què s’ha debatut avui aquí és que quan un pressupost
marxa dels límits legals s’han de fer els procediments adequats per encarrilar-lo
i això no es va fer. I referent al facebook que ha proposat el Sr. Carles
Fernández, a veure, és una possibilitat aquestes xarxes socials. Suposo que pot
tenir uns avantatges i uns desavantatges. En tot cas, de moment no ens ho
hem plantejat com una prioritat que l’ajuntament de la Roca del Vallès tingui
una xarxa d’amics a internet... M’imagino que hi ha molts treballadors
municipals que tenen xarxes particulars, no institucionals. Jo l’altre dia em van
convidar en un facebook i vaig cometre l’error de dir que sí i ara no paro de
rebre missatges... Doncs ara per ara no hi ha facebook municipal, ara per ara
no hi ha cap facebook municipal...
Sr. Fernández.- Molt bé. Aclarit, doncs ara em donaré de baixa, pensava que
venien per aquí, i volia comentar-ho per dir, home... m’he portat jo a error o
potser la forma com està fet porta a error...
Sr. Alcalde.- En aquest moment, no hi ha cap facebook municipal... si li
sembla...
Sr. Gil.- ... en horari laboral, igual que desconeixia el sistema municipal
contractat, ja li explicarem en les hores per les quals està contractat legalment.
Vostè podrà veure perfectament que fa moltes més hores i que això és una
percepció de vostè. La seva percepció em pot semblar molt bé o molt
malament. En tot cas, si vol ja ho parlarem.
Sr. Alcalde.- Bé, en aquest punt aixequem la sessió... i donem pas al torn de
precs i preguntes per part del públic.
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les 01 hores i 03 minuts del
dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,
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