ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
CELEBRAT EL DIA 27 DE FEBRER DE 2009, Núm. 2/2009.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors::

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

A la Roca del Vallès, essent les vint hores i tres minuts del dia indicat a l’encapçalament,
a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde,
Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per
la que sotasigna secretària adscrita en aquest Ajuntament, Montserrat Justribó i Parra,
prèvia comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la
Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de la interventora municipal,
Júlia Mayans i Fuster, a la realització de la Sessió Plenària Extraordinària i urgent, 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. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
B) Propostes o mocions resolutòries:
B.1 Aprovació definitiva del projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del C. Granada de la Torreta en el
T.M. de la Roca del Vallès.
B.2. Aprovació definitiva del projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del C. Font del Cargol de la Torreta.
B.3. Aprovació definitiva del projecte de renovació i millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic de la Torreta.
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B.4. Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de l’accés des de la BV5105 a Santa Agnès de Malanyanes.
B.5. Aprovació definitiva del projecte d’obra de reforma i millora del Centre
Cultural per a la instal·lació de l’Escola de Música Municipal.
B.6. Aprovació definitiva del projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J. Torrents.
B.7. Aprovació definitiva del projecte de millora de l’accessibilitat, supressió de
barreres arquitectòniques i integració urbanística de l’àrea d’aparcament de la
zona esportiva (104 places).
B.8. Execució de sentència núm. 782 del RCA 503/2001 interposat per Tubos
de Precisión Delmàs SL.
B.9. Moció de rebuig a l’ARE de la Torreta.
Es produeixen les següents intervencions:
Sr. Alcalde.Alcalde.- Molt bona nit. Donem inici a la sessió plenària extraordinària convocada
d’urgència de 27 de febrer de 2009, quan són les 20:03 minuts del vespre. Excusem la
presència de la Sra. Carmen Las Heras que per motius familiars no ha pogut assistir.
Sr. Estapé.Estapé.- La Sra. Carmen Las Heras ha enviat un correu electrònic adreçat a l’Alcalde
per comentar-li que en aquests moments està a Sòria a causa d’una malaltia important
del seu pare. Hi estarà durant una temporada.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Molt bé, gràcies. La Sra. Marta Pujol s’incorporarà en breu. El seu horari
laboral acabava just a les 20:00 i en el moment que arribi s’incorporarà.

A.1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
Sr. Alcalde.Alcalde.- El primer bloc que hem de tractar en l’odre d’assumptes de tràmit tracta
de ratificar el caràcter urgent d’aquesta convocatòria. El caràcter urgent d’aquesta
convocatòria té motius importants que cal conèixer: dels nou punts que tractarem en
l’apartat de dictàmens, propostes o mocions resolutòries , vuit tenen data de caducitat,
són els que fan referència a l’aprovació definitiva dels projectes del Fons Estatal
d’Inversió Local.
S’incorpora la Sra. Marta Pujol, si pren nota la Sra. Secretària.
Essent les 20:04 hores, s’incorpora a la Sessió Plenària la Sra. Marta Pujol
Els projectes del Fons Estatal d’Inversió Local han estat al·legats en contra. Cal resoldre
aquestes al·legacions i procedir a les aprovacions definitives, de tal manera que es
puguin licitar aquestes obres, tenint en compte que els terminis estan molt ajustats i
acaben la setmana vinent. Per tant, era urgent aquesta convocatòria per poder
desestimar o estimar aquestes al·legacions i procedir a l’aprovació definitiva d’aquests
projectes. D’altra banda, un altre dels punts tracta de donar-se per assabentats de
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l’execució d’una sentència de la qual finalitzava el període el dia 29 de febrer, que
evidentment, no existeix i seria el proper 2 de març que és dilluns. Per tant, també és
un motiu per la urgència d’aquesta sessió. El novè punt d’aquest apartat de dictàmens,
propostes o mocions resolutòries és una moció de rebuig a l’ARE de La Torreta que, tot
i que no té una urgència fixada per dates, perquè ja es van presentar les al·legacions
pertinents en temps i forma, sí que és important que estigui dins del mes de febrer
perquè la Generalitat té intenció de resoldre les al·legacions dels diferents ARES que hi
ha distribuïts per Catalunya. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr.
Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Un comentari molt breu. Nosaltres votarem a favor de la urgència d’aquest
Ple, tot i que, aquestes convocatòries van en perjudici de la participació dels ciutadans
del municipi. El que voldria matisar, perquè no comencem molt bé aquest Ple si es fan
afirmacions tergiversades com dient que hi ha hagut al·legacions en contra dels
projectes. Hi ha hagut al·legacions, hi ha hagut propostes de millora d’alguns
projectes; però no hi ha hagut al·legacions en contra dels projectes.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. És un matís. En tot cas, com bé ha dit després tindrem
ocasió de discutir-ho si són en contra o són a favor. Però, queda clar la urgència.
Si no hi ha més apreciacions passem a votació.
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2 b) de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98. b) 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 i l’article 79 del ROF se sotmet a votació de la Sessió Plenària la ratificació
de caràcter urgent de la convocatòria de la present sessió, per quan hi ha assumptes
relacionats en l’odre del dia que aconsellen la celebració d’aquesta sessió plenària
extraordinària i urgent abans de la propera sessió ordinària, atès que s’han d’observar
determinats terminis, d’una banda per a licitar les obres del FEIL i d’altra banda per
comunicar al Tribunal la execució de la sentència sol·licitada. Així com també per
comunicar el rebuig corporatiu sobre l’ARE de la Torreta.
Realitzada aquesta explicació, el plenari, per unanimitat dels assistents, acorda la
ratificació del caràcter urgent de la sessió.

B.1 Aprovació definitiva del projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del C. Granada de la Torreta en el
T.M. de la Roca del Vallès.
Alcalde.Alcalde.- Passem al segon bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o mocions
resolutòries. El punt B-1 de l’ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva del projecte
de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la
Torreta en el terme municipal de La Roca del Vallès.
En el cas d’aquest projecte que si el recorden com bé diu el títol del projecte...
Sr. Estapé.Estapé.- Sr. Ros, recordem perfectament la llarga exposició que ens va fer en l’altra
sessió plenària.
Sr. Alcalde.
Alcalde.- Sr. Estapé, estic en ús de la paraula i no anava a explicar el projecte.
Simplement l’he il·lustrat en pantalla perquè el públic assistent tingui el recordatori. En
relació a aquest projecte que tracta com diu el títol del projecte de reurbanitzar
parcialment el carrer Granada, l’objecte i motiu d’aquest projecte és pacificar el trànsit,
suprimir barreres arquitectòniques i millorar el paisatge urbà amb plantació d’arbrat i
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disposició de mobiliari urbà. L’al·legació presentada pel Grup Municipal Socialista diu
sobre aquest primer punt que no s’ha publicat al web de l’Ajuntament de la Roca tal
com diu l’acord de Junta de Govern. Només s’ha publicat el títol, però no l’edicte
complert. Com se li respon en l’informe de Secretaria s’ha comprovat que des de data
26 de gener aquest projecte està penjat en el web municipal.
El segon punt d’aquesta al·legació diu:
“El carrer Granada és un dels carrers que suporta actualment més trànsit. Aquest

projecte implica la reducció de dos a un carril d’aquest carrer i té un impacte molt
important en la mobilitat del barri de La Torreta. Per tant, considerem que el projecte
hauria d’anar acompanyat d’un estudi de mobilitat. Demanem que es redacti
urgentment un estudi de mobilitat per assegurar que les obres d’aquest projecte no
generen greus problemes de mobilitat al barri de La Torreta”
Com se li ha respost en l’informe tècnic el projecte sí que contempla uns estudis de
mobilitat que estan al seu abast i que pot consultar sempre que vulgui. Aquests estudis
també estan penjats al web i, fins i tot, vam parlar amb l’associació de veïns que no
eren vinculants i que podria donar lloc a altres alternatives que calia estudiar. El fet que
es redueixi de 2 carrils a 1 és perquè és redueix a un sol sentit de trànsit i era una
mesura de seguretat viària, una mesura de pacificació de trànsit i de seguretat viària.
Per tant, en cap moment afectarà a la capacitat de la via de suportar trànsit. Entenem
que la xarxa de carrers de La Torreta té suficients alternatives de mero , és a dir un
carrer sí, un carrer no, per suportar els diferents sentits de trànsit i les intensitats que té
en aquest moment aquest barri i aquesta carrers concretament.
El tercer punt diu:
“Al principi del 2007 la Diputació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament de La Roca un
Pla d’Accessibilitat amb un conjunt de directrius i actuacions. Demanem que s’elabori
un informe que garanteixi que les actuacions que es porten a terme en aquest projecte
compleixen les directrius del Pla d’accessibilitat”.
Com bé diu la Diputació de Barcelona va lliurar aquest Pla d’Accessibilitat, però no ha
estat mai aprovat. No obstant això, els informes tècnics expliquen que, de fet, el propi
projecte tracta de complir els objectius d’accessibilitat i no només aquest Pla, sinó del
document que és d’obligat compliment que és el Decret 135/ 1995 de 24 març que
desplega la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió
de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat. Un dels objectius
del Fons Estatal d’Inversió Local és precisament suprimir barreres arquitectòniques i un
dels títols d’aquest projecte és suprimir barreres arquitectòniques. Per tant, el que està
fent aquest projecte és adequar aquest carrers a les persones amb problemes de
mobilitat.
El quart i últim punt d’aquestes al·legacions diu:
“ Atès que:
a) el mal estat dels serveis soterrats del barri de la Torreta.
b) Que aquest projecte afecta els serveis soterrats
c) Que seria un malbaratament de diners públics que ara s’actués de forma parcial per
tenir que tornar a fer una nova actuació d’aquí a pocs anys que significaria enderrocar
una bona part de l’obra realitzada.
d) La important inversió que es vol portar a terme, mitjançant aquest projecte.
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Demanem que aquest projecte inclogui la renovació, soterrament i connexió amb els
habitatges i locals de tots el serveis urbans soterrats i, en especial, de:
e) la xarxa de clavegueram.
f) de la xarxa de subministrament elèctric privat.”
Com ja es va explicar en el seu dia no s’afecta per res la xarxa del clavegueram, aquí
també es respon amb un informe tècnic. La xarxa de clavegueram no és objecte
d’aquest projecte. Per tant, no té cap sentit presentar una al·legació contra un tipus
d’obra que no forma part d’un projecte. No es toca per res la xarxa de clavegueram ni
es toca per res les capes d’asfalt que toquen aquesta xarxa de clavegueram. Sí que
s’actua sobre determinats serveis com ja es va explicar, es fa l’enllumenat pública de
nou. Per tant, es fan els soterraments d’aquests serveis i també s’ha coordinat amb
companyies afectades, com l’elèctrica, com la d’aigua , etc. I això crec que va quedar
clar en l’explicació que vam donar en el seu dia i que queda molt clar en el projecte,
tal com s’executarà. Per tant, la conclusió d’acord és desestimar les al·legacions
formulades en l’escrit presentat obrant en l’expedient en base als motius relacionats a
la part expositiva del present acord. Aprovar definitivament el projecte d’obres locals
ordinàries anomenat “ Projecte de pacificació , supressió de barreres arquitectòniques i
millora del paisatge urbà del carrer Granada a la Torreta, en el T.M. de la Roca del
Vallès” a càrrec del Fons Estatal d’Inversió Local amb un pressupost de 228.000.203,01
€ amb IVA inclòs. Publicarem aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat, en el Diari el Punt, en el taulell d’anuncis de la
Corporació i en el web municipal i traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal i
als tècnics municipals als efectes escaients. Aquesta és la proposta de desestimació de
les al·legacions i aprovació definitiva del Projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà del carrer Granada. Algun comentari Sr.
Albert Gil, en nom d’esquerra republicana? Algun comentari Sr. Estapé, en nom del
grup del Partit dels Socialistes de Catalunya?
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, Sr. Ros. Pot posar aquest clauer a l’ordinador?
Començaré la meva exposició dient que com a criteri general votarem a favor dels
diferents projectes que aquí es presenten. Bàsicament, perquè entenem que el més
important és que es faci obra pública i que es faci obra pública i que es generi activitat
econòmica i lloc de treball. Estem en un moment de greus dificultats econòmiques i
aquesta és la prioritat per damunt de tot. Tot i això, nosaltres som molt crítics en
alguns aspectes respecte als projectes i al procés que vostès han seguit en l’aprovació
d’aquest projectes. Primer de tot, pels projectes que han triat.
Nosaltres no hauríem triat mai aquests projectes, n’hauríem trobat uns de molt
diferents. Per exemple, a la Torreta, vostès han triat la millora de l’accessibilitat del
carrer Granada, C/. Font del Cargol i el soterrament de l’enllumenat elèctric, nosaltres
entenem que amb els 600.000 € que costen aquestes 3 actuacions haver intentat
arreglar un carrer de forma integral, amb tots els serveis. Tots els serveis, començant
pel clavegueram que tots som molt conscients, tots els veïns de la Torreta ho saben
molt bé que està en molt mal estat, però també arribant a tots els serveis, com la xarxa
de subministrament elèctric, que encara que vostè diu que sí que es farà, en el
projecte no consta enlloc i en l’informe dels tècnics tampoc hi diu. Per tant, entenem
que la prioritat respecte a La Torreta no és l’adequada.
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També som molt crítics respecta a la qualitat d’aquests projectes, no per la
professionalitat dels arquitectes i enginyers que han fet aquests projectes, sinó pel
temps que han tingut, tenint en compte que els van adjudicar el 31 de desembre i els
van haver de lliurar a l’Ajuntament el 14 de gener. És a dir, fer projectes en 14 dies és
impossible, a menys que els hagin començat a treballar abans de la data d’adjudicació
d’aquest treball, que a més a més, venen abreujades perquè des de què es va abreujar
aquest Pla a finals del mes de novembre fins ara a finals del mes de febrer, no hi ha
hagut cap procés de participació dels ciutadans. Hi ha hagut alguna presentació amb
l’associació de veïns, curiosament el dia després en què nosaltres tinguéssim una reunió
amb aquesta entitat, però en aquell moment ja s’havien presentat, ja s’havien aprovat
tots els projectes. Si que esperàvem que durant aquests 3 mesos en algun moment
vostès fessin algun procés de participació i intentessin recollir propostes i millores dels
ciutadans, de les entitats i dels grups municipals de l’oposició. Millores no oposicions
en contra, no n’han recollit cap, al menys no ens consta i jo crec que això ho patirem
quan veiem el resultat de tots aquests projectes.
Respecte al tema de participació, vostè diu que s’ha vist amb l’associació de veïns de la
Torreta. No ho poso en dubte, però sí que m’agradaria saber amb quantes entitats ha
consultat vostè tots aquests projectes.
Referent al tema del carrer Granada voldria fer també una altre comentari, si pot obrir
el document que diu carrer Granada i si pot ampliar aquest gràfic. La única
documentació que nosaltres hem sabut trobar en tot el projecte de l’estudi de
mobilitat és això: un dibuix dels carrers i unes fletxes de color vermell. Això no és un
estudi de mobilitat siguem seriosos. Quan estem parlant de canviar hàbits i canviar les
direccions de carrers i eliminar alguna d’aquestes direccions cal estudiar-s’ho molt bé.
La darrera vegada que es va fer un canvi d’aquest tipus al carrer valència es va estar
durant molts mesos parlant amb diferents veïns, amb diferents implicacions, etc, etc.
Fer els carrers d’un sol sentit és, com a criteri general, és una millora en la seguretat,
però s’ha d’analitzar cada cas particular i el que venim a dir aquí és que aquí no s’ha fet
aquest anàlisis i això pot generar problemes en el seu moment, més que res, perquè al
carrer Granada amb l’obra que es fa aquí queda clar que és un carrer única i
exclusivament d’entrada. Vull dir, que després no hi ha massa alternatives a jugar, per
molt que diguin els veïns. A més a més, l’alternativa que proposa el projecte és que la
sortida del trànsit de la Torreta es condueixi a través del passatge del torrent del
Ramassar. Aquest que està pintat amb color carbassa. El Passatge del Torrent del
Ramassar suposo que no ha estat trepitjat pels redactors d’aquest projecte i que això
ho han fet només amb plànols perquè si el trepitgessin veurien que ja fa temps es va
mirar de desincentivar el seu ús, el seu pas perquè està en molt mal estat. Necessita
una obra molt important per tornar a consolidar les terres d’aquest torrent. Per tant, el
que ens trobarem és que redirigirem tot el trànsit de sortida de la Torreta a través d’un
carrer que està en males condicions i ens trobarem d’aquí 1, 2 o 3 anys que haurem de
fer una gran inversió en aquest passeig. Tot això ens fa replantejar que potser, el millor
hagués estat agafar un altre carrer, potser el carrer Canàries, vostès parlaven d’un eix
cívic, ja els hi vam dir en el seu moment que ens semblava una bona idea, però si ha
fet una bona inversió de zones de vianants i de reurbanització integral inclòs en
clavegueram. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Jo sí que vull fer algun comentari i és explicar la gran incoherència d’això que acaba
d’explicar. Vostès voten a favor d’aquests projectes en el PLE del mes de gener. Diu i
anuncia que avui tornaran a votar a favor. Parla de moment crític i econòmic i parla de
la importància d’aquests projectes, parla de generar llocs de treball. Doncs vostè, amb

6

aquesta incoherència i aquesta irresponsabilitat ha posat aquestes al·legacions que han
retardat el procés de licitació d’aquestes obres en 15 dies. Aquestes obres porten uns
terminis molt ajustats. Es van convocar a finals de novembre i principis de desembre
amb un Nadal molt dificultós, en quant a dates festives. Es van haver de fer aquests
projectes amb una certa celeritat i el terminis i els processos d’aprovació van molt
ajustats, fins al punt que nosaltres comptàvem amb 2 setmanes i mitja de coll i en
aquest moment només comptem amb 3 dies de coll, gràcies a la seva actuació i
perquè hem estat àgils en la resolució de les al·legacions i perquè hem estat àgils en
articular aquesta sessió plenària d’avui per poder resoldre les al·legacions i per les
aprovacions definitives. Vostès han al·legat sobre 7 projectes de nou. Per tant, ni ha 2
que fa 15 dies que tenen automàticament l’aprovació definitiva, els altres 7 s’ha de fer
avui i, per tant, no s’ha pogut iniciar els processos de licitació i, per tant, els processos
de licitació aniran encara més ajustats de temps. A vostè això que li sorprèn tant que es
contractin els projectes el dia 31 de desembre i els tècnics ens entreguin el 14. hi ha
tota una tasca prèvia que es fa per part dels tècnics municipals, fins i tot, hi ha 2
projectes que s’han fet per part del tècnics municipals i algun projecte aprofitat que
teníem a la casa i que s’ha aprofitat, simplement readaptat. Hi ha tota una tasca prèvia
d’analitzar quines possibilitats hi ha per aprofitar aquests diners i per invertir bé aquests
diners del Fons Estatal d’Inversió Local, aquest 1.708.999 €. Aquesta tasca prèvia
analitza moltes variables, analitza el l’eix cívic del carrers Canàries, la totalitat del C/.
Granada, del C/. Font del Cargol i del C/. València i que s’ha fet prèviament. Analitza la
rambla en la seva totalitat, incloent-hi la placeta i arriba a la conclusió de quins diners
disposem i quines possibilitats hi ha i on es poden ampliar. Per exemple, per què no
s’actua en la xarxa de clavegueram ? Perquè l’actuació se n’anava de cost i se n’anava
de temps i aquesta és una actuació fonamental.
Amb el Consorci de la Conca del Besòs hem plantejat la problemàtica del barri de La
Torreta, la problemàtica dels sobrexidors de la xarxa unitària en el Torrent del
Ramassar, quan plou molt i els col·lectors van saturats i el col·lector en alta no admet
aquesta capacitat, que és quan es produeixen els problemes i ens han recomanat fer
una Pla director, analitzar-ho en profunditat i fer-ho ben fet i si vostè recorda abans de
les eleccions, que és un període on no sé perquè l’activitat d’obra al carrer s’incentiva i
s’incrementa substancialment, el C/. Granada es va asfaltar, és a dir, no fa ni 2 anys i
aquest asfalt és nou i recent i ha costat uns diners importants al municipi. En aquest
moment seria malbaratar els recursos públics tocar aquest asfalt.
Tenint en compte que aquest programa del Fons Estatal no dóna prou recursos per
poder fer la reforma integral d’aquest carrers. Per tant, on ens hem dirigit? Doncs, al
que s’ha anunciat en el títol d’aquests projectes pacificació del trànsit, millora del
paisatge urbà que , a més a més, era el que proposava el programa del Fons Estatal
d’Inversió Local. Com és una actuació de pacificació del trànsit el que pretenem,
precisament és evitar que hi hagi gaire trànsit a la Torreta i donar prioritat a les
persones, fer aquesta part del municipi més habitable. El que volem, precisament és
que per aquest carrer Granada, però tampoc pel Passeig del Torrent del Ramassar passi
tot el trànsit de camionatge que en aquest moment es dirigeix a aquest polígon i en el
polígon del municipi veí de les Franqueses. El que volem precisament és limitar al
màxim el pas de vehicles pels veïns, pels que tenen necessitat d’utilitzar aquesta xarxa,
que és una xarxa local i en el Passeig del Torrent del Ramassar farem una actuació de
millora del ferm i del paviment, precisament perquè és l’alternativa del trànsit, una de
les alternatives, l’altre en sentit horitzontal tal com tenim el planell, l’altre és el carrer
Font del cargol sobre el qual també s’actua. Si s’ha mirat bé el projecte veurà que hi ha
una altre plànol que és el de la mobilitat actual. No és aquest només, sinó que n’hi ha
una altre i el que s’ha parlat amb els veïns i és que hi ha 2 circulacions que són clares
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que és la del C/. Granada i la del Passeig del Torrent del Ramassar que va a parar a la
rotonda i, per tant, és una circulació obligada i que ja pràcticament, una decisió ferma
de què aquests sentits han de ser així, però hi ha seriosos dubtes sobre els carrers
verticals, concretament sobre el carrer Ramon i Cajal que és de doble sentit i presenta
uns punts negres de molta perillositat, on hi ha hagut una gran accidentalitat i dels
quals vostès en tenen coneixement perquè ha tingut molta freqüència aquesta cruïlla
de Ramon i Cajal amb C/. Granada.
Precisament, aquesta actuació pretén resoldre aquest problema, queda adequar aquest
trànsit. Aquesta proposta que tenim aquí no és vinculant. No és la que ens pugui
satisfer a tots i, evidentment, ha de ser objecte de debat i hem d’arribar a les
actuacions més adequades i tindrem temps per fer-ho, però el que no tenim temps és
per demorar més aquest procés. És a dir, no podíem entrar en un procés perquè aquest
programa no estava pensat amb aquest criteri. El Sr. Zapatero, el President del Govern
de l’Estat Espanyol del PSOE, no ha pensat que s’havia de tenir prou temps per fer
processos de participació ciutadana. Per tant, no ha posat els terminis, ha donat
terminis per contractar, terminis per redactar, terminis per licitar, terminis per licitar,
terminis per executar, però no ha pensat en la participació ciutadana, no ens ha
habilitat aquests espais i no disposant d’ells, no ho hem pogut fer com ens hagués
agradat.
Li recordo que dilluns van iniciar el primer veritable procés de participació ciutadana
que s’ha fet mai en aquest municipi perquè vostè diu que en un Ple extraordinari, al no
haver-hi preguntes del públic no hi ha participació ciutadana. Miri no hi ha preguntes
del públic, però la participació ciutadana és una altra cosa. La participació ciutadana la
veurem el 14 de març amb aquelles persones que vulguin assistir als tallers de
participació i allà facin les seves aportacions i la veurem amb la voluntat democràtica
d’aquest Equip de Govern de recollir les aportacions dels ciutadans com a aportacions
positives que enriqueixin els documents que s’estan tramitant. Tant de bo haguéssim
tingut temps de poder fer processos de participació ciutadana, hagués estat molt
adequat. Tant de bo, haguéssim pogut decidir quines són les prioritats, amb vostès
com a grup de l’oposició i amb els ciutadans del municipi com a directes usuaris
d’aquests carrers. No ha estat així, hem hagut de fer-ho d’una altra manera i nosaltres
hem assumit la nostra responsabilitat com a Equip de Govern perquè no es perdés ni
un euro d’aquest programa dels Fons Estatal d’Inversió Local. I no se n’ha perdut ni un.
Tots els projectes han reunit els requisits que demanava el programa. Tots els projectes
han estat aprovats amb les condicions que es van donar i tots van endavant i malgrat
que vostès hagin volgut posar pals a les rodes, hagin volgut retardar els processos i
hagin presentat al·legacions que ni tan sols afecten ni es dirigeixen a l’objecte dels
projectes. Nosaltres continuarem endavant aquest procés i no es perdrà ni un euro,
generant llocs de treball a les empreses del sector de l’obra pública. I sobretot , el més
important, s’obtindran millores importants pel municipi amb projectes que nosaltres
entenem que sí que són importants, que sí que són prioritaris i que són imprescindibles
pel municipi. Algun comentari més Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Sí i tant. La nostra intenció no era allargar excessivament aquest ple, però
vostè menciona moltes coses. Sr. Ros, vostè ha de fer els seus deures, vostès estan
governant, vostès tenen la seva responsabilitat i nosaltres tenim la nostra
responsabilitat com a oposició és recollir propostes alternatives i és el que farem
sempre. Recollir les nostres propostes internes, recollir els suggeriments i propostes que
fan ciutadans i entitats i traslladar-les a vostès si no les han tingut en compte,
prèviament com ha estat el cas.
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Nosaltres hem fet els nostres deures, vam presentar les nosaltres al·legacions el 14 de
febrer i a partir d’aleshores vostè té l’obligació d’executar o aprovar definitivament
aquests projectes. Si vostè hagués aprovat abans aquests projectes com han fet la
majoria de municipis veïns, hagués tingut més temps, però si no ha fet els deures
prèviament, doncs ara no ens tiri a nosaltres les culpes. I aquí hi ha una qüestió molt
important que és quina és la cultura democràtica, la cultura de la participació que
tenim tots plegats. Si aquesta cultura democràtica és que quan l’oposició fa propostes
de millora, vostè considera que així és responsable que està posant pals a les rodes,
doncs no és la nostra cultura i no és la cultura democràtica que és mereix el nostre
municipi i no és la cultura de la participació que durant les eleccions en sembla que
tots ens vam presentar.
A l’hora de definir prioritats, gairebé després de 2 anys de Govern, podria haver estat
molt fàcil si vostès haguessin presentat un Pla d’actuació municipal en 6 mesos com es
van comprometre. Si hi hagués hagut un debat previ s’hauria trobat vostè que el mes
de novembre quan es va anunciar el Pla Zapatero, en poc temps perquè són 3 mesos,
s’hauria trobat que hi hauria hagut un debat previ de quins projectes eren la prioritat.
Vostè es va trobar que no tenia aquest Pla d’actuació municipal, no hi ha hagut debat
ciutadà, no tenia projectes ni encarregats ni aprovats i els ha tingut de fer tots a corre
cuita. És millor que es faci alguna cosa que no pas res, i més amb l’actual situació
econòmica, però realment a vostès els ha agafat el Pla Zapatero sense els deures fets.
Vostè ens diu que no es podia fer un projecte de reurbanització del clavegueram pel
temps i pel cost. Si haguessin fet els deures La Diputació de Barcelona té un Pla de
realització de Plans directors de clavegueram que fan gratuïtament pels municipis, si
haguessin fet els deures i ho haguessin demanat al principi, per mandat, ara tindrien
aquest Pla director i ara hauríem pogut arreglar el clavegueram d’un tram de carrer del
municipi.
El que serà un cost excessiu, inacceptable i ,més en les circumstàncies actuals, és que
aquí es faci una inversió de 600.000 € i d’aquí a 3 o 4 anys si hi ha un problema greu
amb el clavegueram, que tots sabem que està en molt mal estat, haguem d’aixecar
tots els carrers i una bona part del que s’ha fet s’hagi de llençar a la brossa. Això sí que
serà un cost excessiu i inacceptable pel municipi i per evitar aquest risc el que nosaltres
li plantejàvem és que redefinís l’àmbit dels projectes i fes un sol carrer i un carrer ben
fet.
Si no recordo malament el carrer Granada sí que es va asfaltar abans de les eleccions,
però també és veritat que molt altres carrers es van deixar per després de les eleccions.
Estava previst pel mes de juliol, però vostès ho van acabar fent a l’octubre o al
novembre, però estava ja contractat.
Ha parlat de les eleccions com si nosaltres aquí només treballéssim per les eleccions.
Home, no ha estat el nostre tarannà. Li podria dir la llista d’equipaments que vostè ha
inaugurat i s’ha trobat fets. Centre Cultural de la Roca, Plaça de Vallderiolf, pavelló
poliesportiu, centre mèdic de Santa Agnès, plaça de Can Torrents, plaça del Mogent i
altres equipaments que estan en marxa i que esperem que inauguri pel bé del
municipi; escola Mogent, la Universitat Corporativa de Telefònica i també ens
agradaria veure aviat la construcció dels habitatges públics a Santa Agnès. És clar, totes
aquestes són obres que, per algun motiu, no estaven abans de les eleccions. Potser
perquè treballàvem amb una visió una mica més àmplia de la que vostè ens expressa.
I finalment, sobre el primer veritable procés de col·laboració ciutadana, jo no em penso
debatre amb aquestes misèries sobre qui ha estat el primer o no. El que si que li
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demanaria és que millorés el que es feia abans a nivell de participació. Per exemple,
que cada any es fessin unes jornades i s’expliquessin els principals projectes del
municipi, com a mínim una vegada a l’any. Aquests es podrien haver explicat si
haguessin estat treballats prèviament durant el mes de juliol o durant el mes de
setembre i hi hauria hagut , segur, aportacions molt importants de tots els ciutadans.
Hi ha un procés en el qual es va fer especialment èmfasi en la participació ciutadana i
que es van recollir centenars de propostes i suggeriments dels ciutadans que va ser el
procés del Pla d’acció Local de l’auditoria ambiental. Jo recordo que vostè va participar
poquet en aquest procés, però li recomano que ja que la informació està penjada al
web, vegi totes les propostes que es van fer dels ciutadans i totes les propostes que es
van incorporar. Llavors, no discutirem si és el primer o no és el primer, però en tot cas,
respecte a participació ciutadana vostè no ens dóna lliçons. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Miri, jo potser me’l creuria si vostè em digués que ha
presentat propostes alternatives. Aquestes al·legacions que vostè diu que ha presentat
propostes alternatives, jo m’ho creuria si vostè això ho hagués presentat l’1 de
desembre quan va tenir coneixement que hi havia el programa de Fons Estatal
d’Inversió Local. Sr. Estapé, estic en ús de la paraula. Si vostè tingués un projecte
alternatiu pel municipi, vostè hauria enumerat un llistat de projectes que creia que eren
importants, prioritaris, vostè hauria dit: Srs. de l’Equip de Govern sota l’opinió de
l’oposició, m’interessa que es faci això, allò i allò altre, però vostè això no ho ha fet.
Sr. Estapé.Estapé.- Sr. Ros, està vostè governant, li he de recordar, eh?
Sr. Alcalde.Alcalde.- Evidentment, i com que estem governant, hem pres les millors decisions
pel municipi. Les decisions que es podien complir els terminis de temps amb les quals
es podien aprofitar al cent per cent aquests diners i ha estat un èxit. Han estat aprovats
tots els projectes pel Fons Estatal d’Inversió Local i els tenim a punt de licitació, a punt
d’aprovar els plecs de clàusules. Tan bon punt, superem aquest ple d’avui i tinguem
definitivament aprovats els projectes i tan bon punt els posem a licitació, el municipi
podrà veure aquestes obres realitzades en un breu període de temps. I això és així per
diverses raons:
Primer perquè hem analitzat projectes que sí que existien a la Casa. Projectes que
alguns hem considerat aprofitables i prioritaris, altres no, altres els hem descartat,
altres hem entès que no es podien utilitzar perquè estaven mal plantejats i calia
reconduir-los i calia fer-los d’una altra manera. Alguns donava temps a reconduir-los,
com el cas de la Rambla, altres no donava temps a reconduir-los. Per tant, s’han hagut
de rebutjar pensar en un altre tipus de projectes que entressin dins del temps i dins del
preu que aquest programa comportava.
Les prioritats han sortit de seguida, no s’ha trigat gaire temps a definir-les, precisament
perquè els 2 grups que estem a l’equip de govern, Esquerra Republicana i
Convergència i Unió, tenim elaborat un PAM. Un Pam que vostè no ha pogut veure
perquè encara no s’ha presentat a la ciutadania, però sí que ha pogut veure tothom en
els programes electorals i estem seguint aquest full de ruta. Estem seguint aquest PAM
que,evidentment, té formes de finançament, evidentment preparades com és el PAM.
Tots aquests projectes estaven recollits i no s’ha fet res a corre-cuita perquè sabíem cap
a on anàvem.
Miri, el Pla director del clavegueram de la Torreta, vostès no l’han fet amb 12 anys de
govern, no només no l’han fet, sinó que no l’han plantejat i, a més a més, han posat
una capa d’asfalt per sobre dels carrers de La Torreta, abans de les eleccions sense
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pensar que a sota hi havia el clavegueram. Nosaltres ara no toquem la capa d’asfalt, ni
toquem el clavegueram i sabem que hi ha un problema greu, i ho sap l’ACA. Això és
molt greu i vostès amb 12 anys ni s’han immutat i em fa una llista de projectes que diu
que vaig inaugurar jo, alguns és cert. Projectes que tots ells tenien dates d’entrega de
principis de l’any 2007, és a dir d’abans de les eleccions. Tots ells han patit greus
retards d’obra per manca de control, per manca de direcció adequada i tots ells han
patit un desviament pressupostari de més d’un 20 %. Curiós, no sé si es pot explicar
massa, això que vostè volia explicar i alguns, fins i tot, se’ns cauen les façanes a trossos.
Aquest és el model que vostè diu que han executat. Aquests projectes s’han fet amb
poc temps, però s’han fet ben fet, s’han fet amb tècnics de prestigi i s’han fet ben fets i
s’han fet perquè són necessaris pels ciutadans del municipi i creiem que són els millors
projectes i creiem que era absolutament innecessària una al·legació d’aquest tipus, on
no diu res del projecte, on no aporta res de nou i on no hi ha res que intenti millorar
aquests projectes. No hi ha ni una sola aportació en positiu com he llegit abans i com
ha quedat clar abans. No hi ha ni una sola aportació en positiu que es pugui aplicar en
aquest projecte, la prova és que en cap dels informes tècnics s’ha aconsellat a l’Equip
de Govern estimar cap d’aquestes al·legacions. 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 la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i urgent de data 15 de
gener de 2009 va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge
urbà del c/ Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès” amb càrrec al Fons
Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de 228.203,01 euros (IVA inclòs).
Atès que l’esmentat acord i el projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de
2009; en el diari “El Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la
corporació, en data 22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de
gener de 2009.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel regidor Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del grup municipal del PSC de l’Ajuntament, número de registre
d’entrada 1298, de data 16 de febrer de 2009.
Vist l’informe emès per la Secretària de la corporació, de data 19 de febrer de 2009, el
qual, en la seva part necessària, diu textualment:
“(...) 1.- Que comprovada pels serveis administratius de la Corporació l’al·legació
formulada pel senyor Miquel Estapé i Valls, en representació del grup municipal del
PSC de l’Ajuntament, a que es refereix el present informe, aquesta hauria de ser
desestimada, per quan en la pàgina web municipal es va publicar i es constata l’anunci
relatiu a l’aprovació inicial de l’esmentat projecte inserit a la pàgina web
www.laroca.cat en data 26 de gener d’enguany.”
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal, l’Enginyer tècnic municipal,
l’Enginyer municipal, l’Arquitecta municipal i l’Enginyer de Serveis, de data 20 de
febrer de 2009, relatiu a les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació
pública, el qual diu textualment:
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“RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 16 DE FEBRER DE 2009,
RESGISTRE D’ENTRADA 1298 PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN REFERÈNCIA AL
PROJECTE PRESENTAT PEL FEIL,
DE PACIFICACIÓ, SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ DEL C/ GRANADA
- Informe:
2).- Respecte a la redacció urgent de l’estudi de mobilitat que es sol·licita per
assegurar que les obres no afectin a la mobilitat del barri de La Torreta:
Les característiques del projecte fan que no estigui inclòs en cap dels casos previstos al
Decret 344/2006, de 19 de setembre de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada, el qual estableix a l’article 3 els àmbits d’aplicació als quals és
necessari redactar estudis de la mobilitat generada. Per altra banda el projectista aporta
documentació gràfica on realitza proposta de reordenació dels sentits de circulació del
carrer Granada així com dels adjacents.
3).- Respecte a l’informe a elaborar per garantir el Pla d’Accessibilitat:
El Pla d’Accessibilitat redactat per la Diputació de Barcelona, tal com es diu a la
memòria d’aquest:
“pretén proposar les intervencions i els criteris necessaris que s’han de dur a terme en
els entorns de l’espai públic, l’edificació i el transport, estudiant tant els aspectes
espaials com de comunicació que s’hagin de dur a terme per aconseguir aquest
objectiu”.
A l’apartat 1 del Pla d’Accessibilitat, es defineix l’objectiu com:
“L’objectiu de l’estudi és conèixer el nivell d’accessibilitat de tots els carrers del
municipi de La Roca del Vallès, amb la finalitat d’elaborar uns criteris d’adaptació i
supressió de barreres arquitectòniques, donant compliment al decret 135/1995 del 24
de març de desplegament de la Llei 20/1991 del 25 de novembre de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.”
Aquest Pla d’Accessibilitat defineix els àmbits d’actuació al seu apartat 2.2 de la
memòria, el qual diu textualment:
“2.1 Àmbits d’actuació del Pla
S’han establert dos graus en l’anàlisi de l’Espai Públic:
-

En primer lloc, s’ha definit una zona prioritària o d’estudi més concret,
de la què s’acabarà definint una proposta d’intervenció.
En segon lloc, s’ha realitzat una diagnosi general de la resta del
Municipi. S’ha dividit la zona exclosa a la zona prioritària per zones. La
primera zona correspon a la Torreta i al polígon industrial de
Valldoriolf, la segona és la urbanització de la Roca 2, també hi ha la
zona annexa al centre de la Roca identificada com a Can Borrell i Can
Clotet, després també les urbanitzacions de la Pineda i Can Gurri i
finalment una part de la Roca Centre, perifèrica a la zona prioritària.”
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Les propostes d’execució d’intervencions només fan referència al que es defineix com a
“zona prioritària”, sent objecte la resta del municipi només d’una diagnosi general.
Malgrat això, en redactar un projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà es tenen en compte els criteris establerts
pel Codi d’Accessibilitat.
Per tant, l’obra resultant compleix els criteris establerts pel Codi d’Accessibilitat,
quedant sense efecte les possibles actuacions puntuals que pugui proposar el Pla, però
seguint l’objectiu del mateix, que no és altre que donar compliment al Codi
d’Accessiblitat de Catalunya (Decret 135/1995).
4).- Respecte al soterrament de la xarxa de clavegueram i subministrament elèctric
privat:
- En relació a aquest punt de l’al·legació, s’ha de considerar que l’abast del projecte
de pacificació , supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del
carrer Granada, no és la reurbanització integral del seu àmbit, sinó que es tracta
d’una actuació puntual sobre la pavimentació.”
Atès que el tràmit procedent és el de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per la qual cosa és
competent el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en l’escrit presentat, obrant en
l’expedient, en base als motius relacionats en la part expositiva del present acord.
Segon.- APROVAR definitivament el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge
urbà del c/ Granada de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès” amb càrrec al Fons
Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de 228.203,01 euros (IVA inclòs).
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el taulell d’anuncis de la
corporació i a la pàgina web municipal.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Tècnics
municipals, als efectes escaients. “

B.2. Aprovació definitiva del projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora
millora del paisatge urbà del C. Font del Cargol de la Torreta.
Sr. Alcalde.Alcalde.- El segon punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva del projecte
de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del
carrer Font del cargol de la Torreta. Ja que abans ha comentat que la seva intenció no
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era allargar el Ple, l’al·legació és pràcticament és idèntica , llevat del primer punt
perquè aquí sembla ser que ho va trobar en el web municipal, però la resta de punts
estan reproduïts fil per randa com en el primer punt. Em sembla que seria estèril
reproduir el debat de cara als ciutadans i jo si hi estan d’acord els portaveus dels altres
grups i si no hi ha cap comentari, passaríem directament a votació. Algun comentari
Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana? Sr. Estapé, en nom del PSC?
Sr. Estapé.Estapé.- Doncs sí que m’agradaria fer algun comentari Sr. Ros perquè vostè
m’obliga, perquè quan vostè diu que cap de les nostres aportacions és en positiu
nosaltres estem totalment en desacord. Parlar que aquests projectes compleixin amb
un pla d’accessibilitat que va està treballant durant 2 anys la Diputació de Barcelona
em sembla que és important. És cert que aquest Pla d’accessibilitat, que és específic
pel municipi de La Roca, no està aprovat, però si no està aprovat no és per voluntat de
l’anterior govern, perquè es va lliurar molt poc temps abans de les eleccions, sinó
perquè el nou Equip de Govern no ha fet res. Per tant, nosaltres entenem que sí que és
positiu que la feina d’uns tècnics de la Diputació es tingui en compte i sí que és positiu
que s’estudiï la incorporació de soterrament de tots els serveis perquè és el principal
problema que té La Torreta. I vostè no compari el reasfaltament d’un carrer que pot
costar 20 o 30.000 € amb una inversió ara que estem parlant de 600.000€. No ho
compari perquè el fet de tornar a obrir tots aquest carrers l’impacte que té pel municipi
és molt diferent. Per tant, nosaltres entenem que són propostes en positiu.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Em sembla que ho he comentat prou abans i
discrepem profundament. En tot cas, 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 la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i urgent de data 15 de
gener de 2009 va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge
urbà del c/ Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès” amb càrrec al
Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de 202.202,20 euros (IVA inclòs).
Atès que l’esmentat acord i el projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de
2009; en el diari “El Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la
corporació, en data 22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de
gener de 2009.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel regidor Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del grup municipal del PSC de l’Ajuntament, número de registre
d’entrada 1298, de data 16 de febrer de 2009.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal, l’Enginyer tècnic municipal,
l’Enginyer municipal, l’Arquitecta municipal i l’Enginyer de Serveis, de data 20 de
febrer de 2009, relatiu a les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació
pública, el qual diu textualment:
“RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 16 DE FEBRER DE 2009,
RESGISTRE D’ENTRADA 1298 PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN REFERÈNCIA AL
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PROJECTE PRESENTAT PEL FEIL,
DE PACIFICACIÓ, SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ DEL C/ FONT DEL CARGOL:
- Informe:
1)- Respecte al canvis de l’accessibilitat i estudi de places d’aparcament del C/ Font del
Cargol:
En relació a aquest punt de l’al·legació, entenem que el possible detriment de
l’aparcament del carrer Font del Cargol, quedaria compensat per l’increment de les
places d’aparcament del carrer Granada.2).-- Respecte a l’informe a elaborar per garantir el Pla d’Accessibilitat:
2).
El Pla d’Accessibilitat redactat per la Diputació de Barcelona, tal com es diu a la
memòria d’aquest:
“pretén proposar les intervencions i els criteris necessaris que s’han de dur a terme en
els entorns de l’espai públic, l’edificació i el transport, estudiant tant els aspectes
espaials com de comunicació que s’hagin de dur a terme per aconseguir aquest
objectiu”.
A l’apartat 1 del Pla d’Accessibilitat, es defineix l’objectiu com:
“L’objectiu de l’estudi és conèixer el nivell d’accessibilitat de tots els carrers del
municipi de La Roca del Vallès, amb la finalitat d’elaborar uns criteris d’adaptació i
supressió de barreres arquitectòniques, donant compliment al decret 135/1995 del 24
de març de desplegament de la Llei 20/1991 del 25 de novembre de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.”
Aquest Pla d’Accessibilitat defineix els àmbits d’actuació al seu apartat 2.2 de la
memòria, el qual diu textualment:
“2.1 Àmbits d’actuació del Pla
S’han establert dos graus en l’anàlisi de l’Espai Públic:
-

En primer lloc, s’ha definit una zona prioritària o d’estudi més concret,
de la què s’acabarà definint una proposta d’intervenció.
En segon lloc, s’ha realitzat una diagnosi general de la resta del
Municipi. S’ha dividit la zona exclosa a la zona prioritària per zones. La
primera zona correspon a la Torreta i al polígon industrial de
Vallderiolf, la segona és la urbanització de la Roca 2, també hi ha la
zona annexa al centre de la Roca identificada com a Can Borrell i Can
Clotet, després també les urbanitzacions de la Pineda i Can Gurri i
finalment una part de la Roca Centre, perifèrica a la zona prioritària.”

Les propostes d’execució d’intervencions només fan referència al que es defineix com a
“zona prioritària”, sent objecte la resta del municipi només d’una diagnosi general.
Malgrat això, en redactar un projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà es tenen en compte els criteris establerts
pel Codi d’Accessibilitat.
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Per tant, l’obra resultant compleix els criteris establerts pel Codi d’Accessibilitat,
quedant sense efecte les possibles actuacions puntuals que pugui proposar el Pla, però
seguint l’objectiu del mateix, que no és altre que donar compliment al Codi
d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995).
3).- Respecte al soterrament de la xarxa de clavegueram i subministrament elèctric
privat:
En relació a aquest punt de l’al·legació, s’ha de considerar que l’abast del projecte de
pacificació , supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà del carrer
Font del Cargol, no és la reurbanització integral del seu àmbit, sinó que es tracta
d’una actuació puntual sobre la pavimentació.”
Atès que el tràmit procedent és el de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per la qual cosa és
competent el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en l’escrit presentat, obrant en
l’expedient, en base als motius relacionats en la part expositiva del present acord.
Segon.- APROVAR definitivament el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge
urbà del c/ Font del Cargol de la Torreta en el T.M. de la Roca del Vallès” amb càrrec al
Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de 202.202,20 euros (IVA inclòs).
Tercer.-- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el taulell d’anuncis i a la pàgina
web municipal.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Tècnics
municipals, als efectes escaients. “

B.3. Aprovació definitiva del projecte de renovació i millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic de la Torreta.
Sr. Alcalde.Alcalde.- El tercer punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva del projecte
de renovació i millora de l’enllumenat públic de La Torreta. Té la paraula el regidor
delegat de La Torreta , el Sr. Gabriel Parra.
Sr. Parra.Parra.- Bueno, me gustaría comentar una serie de cosas como delegado de La
Torreta, he estada escuchando al Sr. Estapé, una serie de cosas que son un poco
incoherentes. Ha estado hablando de un coste excesivo por el tema de las obras del
proyecto de pacificación de la calle Granada i yo le haré una serie de preguntas.
Podríamos hablar sobre la desviación que hemos tenido en el pabellón, sobre un millón
i medio de euros aproximadamente. Me gustaría comentarle…después estamos
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hablando el tema del alumbrado de la calle Granada i de la calle Font del Cargol que
no va a afectar para nada en el asfalto de la calle Granada i la calle Font del Cargol i
usted está comentando que volvemos a hacer obras para después volver a invertir.
Bueno, estoy viendo que hay una serie de cosas que para mi son incoherentes por el
motivo de que bueno el ARE, uno memoria, como usted sabe se hicieron unas
instalaciones deportivas en el municipio que actualmente no cumplen la normativa
federativa, usted estaba comentando que teníamos que hacer la participación
ciudadana. Nosotros la estamos haciendo con todo el mundo i yo le recuerdo que, en
aquello años, cuando se inauguró las instalaciones deportivas yo era el presidente y en
ningún momento hubo participación. Como usted sabe, es decir, se hizo la instalación
que no cumple la normativa de la federación. Porque usted sabe que los vestuarios
están instalados en un sitio que no es accesible i una serie de cosas que estamos
actuando en nuestro municipio y era un poco el resumen de lo que estaba usted
comentando del tema cloacas i del tema de los proyectos que tenemos de hacer en el
barrio de La Torreta. También le recuerdo que en 12 años usted no se acordó del tema
de la cloaca en el barrio de La Torreta. Actualmente, nos ponemos en marcha. Vamos a
hacer unos proyectos de alumbrado que hace 20 años que no se había actuado, que
creo que es necesario, en nuestro barrio y nos llegan una serie de alegaciones, yo creo
que tendría que ser más coherente i participar para mejorar todo lo que se pueda en
nuestro barrio, en el barrio de La Torreta y bueno en principio nada más. Era comentar
un poquito todo lo que se había ido comentando y en principio nada más. Gracias.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Parra. Algun comentari Sr. Gil, en nom d’Esquerra
republicana?
Sr. Gil.Gil.- Aprofitant que veig que anem repetint temes, si bé és cert que hi ha coses que
tenim molt clares tots que s’haurien de fer com és el clavegueram. També ho ha dit
vostè, no es pot pagar i probablement el dia que haguem de fer el clavegueram de La
Torreta s’haurà de fer tot perquè el que no podrem fer és fer la part que estigui més
malament del clavegueram com la connectarem? Segons m’han dit a mi tècnics de
l’Ajuntament i empreses que han treballat per l’Ajuntament fa anys a la Torreta, hi ha
llocs que està tan malament, que no es podria ni connectar canonada nova amb
l’existent. Per tant, és cert que s’hauria de fer una actuació sobre el clavegueram, tots
ho sabem, vostès ja ho sabien, però hauríem de tenir la coherència de dir : serviria
d’alguna cosa obrir i arreglar un carrer? O ens trobaríem amb el problema de què
s’hauria de fer tot i no sabríem com actuar-hi, com pagar-lo perquè una vegada tens
aixecada mitja torreta què fas? Ho deixes malament? Ho tornes a tapar? Per tant,
nosaltres les actuacions que estem fent ara no afecten al clavegueram. Evidentment ,
les connexions a les cases evidentment que sí que hi afecten, però aquestes entenem
que ja hi estan contemplades. Ara bé, el tema de la il·luminació crec que seria un cas
com qualsevol dels altres que podríem haver parlat, perquè és veritat, no s’han fet
jornades de participació, però a vostès se’ls va convocar en una Comissió de Territori ,
en la qual vam estar parlant sobre les intencions d’aquests projectes i ni a la reunió ni
després no ens han fet saber res. Jo entenc que si vostès teníem la voluntat d’incloure
alguna millora ens la podrien haver fet saber perquè encara que poder no ho acceptin
coses que vostès estan dient que nosaltres trobem que són millores intentem
incorporar-les. Abans potser també passava, però molt poc. De fet, jo no ho recordo,
però segur que sí que passava. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Estapé, en nom del grup municipal Socialista?
Sr. Estapé.
Estapé.-- Sí, intentaré ser breu. El Sr. Parra em diu que som incoherents i diu que jo
he dit que aquesta obra té un cost excessiu. Jo no he dit això. Jo he dit que serà un
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cost excessiu el dia que s’hagi d’obrir el carrer Granada i tots aquests passos elevats
que es plantegen aquí construir s’hauran de rebentar tots i totes aquestes ampliacions
de vorera, de les orelles que vostè li diu, doncs probablement, també s’haurà
d’enderrocar. Això sí que serà un cost excessiu, no el cost de l’obra en si. Jo no tinc ara
intenció de fer un repàs de la història de la Roca perquè avorriríem al personal, però en
tot cas, el convido quan vulgui a si vol en un Ple parlem del pavelló, parlem del que
demana una empresa i ens agradarà saber què és el que està fent en aquests moments
l’Ajuntament per defensar els seus interessos. Però jo crec que avui no és el dia. En el
nostre programa electoral, sí que portàvem fer un projecte de reurbanització integral a
tot el barri de La Torreta. S’ha fet a la Roca Centre, s’ha fet a Santa Agnès, s’ha
començat a plantejar en determinades urbanitzacions en projectes que vam deixar en
marxa i que vostès tenen pendent continuar i faltava la Torreta. És cert, no es pot fer
tot alhora, sí que amb la Diputació es va parlar del Pla Director del clavegueram, és cert
que en aquell moment s’estava fent el Pla d’accessibilitat i la Diputació també té
prioritats, però en tot cas el que venim a dir és que ara és el moment de començar a
plantejar aquest tipus de situacions i m’alegro Sr. Gil, que en siguem tots conscients.
Alguna cosa s’ha de fer i per algun lloc s’ha de començar i aquí la qüestió més
important és el tema econòmic. Oportunitats com la que tenim ara de tenir 1,7
milions d’euros, gairebé 300 milions de pessetes per invertir en un any, no la tornarem
a tenir i és molt important que siguem molt curosos amb què ho gastem i que
prioritzem molt bé les actuacions i nosaltres entenem que tots som conscients
d’aquesta prioritat una part d’aquests diners haurien d’haver anat a la reurbanització
d’algun carrer de La Torreta. Tot alhora serà impossible fer-ho Sr. Gil. Tot alhora no hi
ha diners al municipi per fer-ho. Amb totes les dificultat tècniques que vostè ha dit que
li han traslladat alguns tècnics de la casa o externs no es podran fer tots els carrers
alhora. A part de què és impossible, és inviable, ningú podria arribar a casa seva, no
arribaria cap cotxe. Per tant, el que s’ha de plantejar és que normalment, doncs a 4, 5
o a 10 anys, es vagin arreglant gradualment el clavegueram dels carrers. Això és costós,
val diners, s’ha de planificar bé i per això la importància, no ara quan ja portem 2 anys
de mandat, sinó al principi del mandat, d’haver encarregat aquest Pla Director que en
el nostre programa estava com una de les principals prioritats. Vostès ens van oferir
una presentació d’aquests projectes en una Comissió de Territori, quan aquests
projectes ja estaven aprovats, quan ja estaven enviats al Ministeri d’administracions
Públiques. Va haver-hi un Ple, en el qual es va discutir aquest tema. Vam avançar totes
aquestes propostes i llavors, la nostra obligació, que és el que hem de fer si no se
n’accepta cap de totes les que hem presentat, és presentar aquestes propostes per
escrit, fer aquestes al·legacions que és el que hem fet. Gràcies.
Sr. Alcalde.
Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari Sr. Gabriel Parra? No?
Bé, jo sí que li vull fer algun comentari i és que precisament en aquesta al·legació, en el
projecte de renovació i millora de l’enllumenat públic de la Torreta on més se li ha vist
el llautó. Què vull dir? Que a vegades, vostè que és un fanàtic de la informàtica, de
vegades aquesta eina juga males passades i quan es fa servir aquesta eina tan senzilla
de “copiar, pegar”i vostè còpia les al·legacions d’altres projectes perquè vol retardar-ho
tot,vol dificultar l’acció de Govern, vol posar pals a les rodes i vol retardar els terminis,
resulta que en el projecte de l’enllumenat públic diu:
“Demanen que aquest projecte inclogui la renovació, soterrament i connexió amb els

habitatges i locals de tots els serveis urbans soterrats, i en especial de:
a) la xarxa de clavegueram. “
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Què te a veure el projecte del clavegueram amb un projecte de renovació i millora de
l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de La Torreta i continua dient i en
especial de la xarxa de subministrament elèctric privat. Què vol que agafem la llum
dels final, dels comptadors privats dels ciutadans.
Sr. Fernández.Fernández.-No sigui ridícul
Sr. Alcalde.Alcalde.- No sóc ridícul, Sr. Carles Fernández. El ridícul és vostè, presentant aquest
tipus d’al·legació.
Sr. Fernández.Fernández.- Més ridícul és vostè intentant tergiversar el tema.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sr. Carles Fernández, estic llegint textualment l’al·legació. Sr. Carles
Fernández estic en ús de la paraula.
Sr. Fernández.Fernández.- Sempre està en ús de la paraula.
Sr. Alcalde.Alcalde.- No , sempre no, a vegades hi està vostè. Aquesta al·legació és claríssima
de què vostès no han intentat aportar res positiu. No han intentat treballar en un fons
comú, en la millora d’aquests projectes, amb la definició de quins són els millors
projectes pel municipi i de cap on es pot ajudar als nostres ciutadans. Vostès han anat a
posar dificultats, vostès han treballat en negatiu. Els altres 2 projectes quedava molt
clar, però en aquest és irrefutable que connectem l’enllumenat públic a la xarxa de
clavegueram i a la xarxa de subministrament elèctric privat. Vull fer-li alguns
comentaris també respecte al que ha dit. Diu que hi haurà un cost excessiu al obrir
aquests carrers si s’ha d’actuar sobre el clavegueram. Aquest cost excessiu no afecta
per res a les obres que ara volem executar ni tampoc això que vostè ha dit les orelles
perquè el clavegueram va pel centre dels carrers, no va pels laterals. No tenen
influència sobre el clavegueram, en canvi sí que afecta la capa d’asfalt nova. La capa
d’asfalt s’haurà de trencar i s’haurà de reposar. Aquests diners, que es van gastar vostès
abans de les eleccions, ara quan es faci el clavegueram nou, s’hauran de tornar a
gastar. Aquests són els diners públics que es malbaraten, no els que utilitzem ara.
I un últim comentari. 1.708.999 € del Fons Estatal d’Inversió Local són molts diners,
però són pocs diners. Els municipis, com el de La Roca, necessitarien una quantitat com
aquesta cada any per poder fer la inversió pública als nostres ciutadans i aquesta
inversió no està resolta en el sistema de finançament actual de les hisendes locals. No
està resolta i vostè parla de molts diners i compara 1.700.000 per gairebé 300 milions
de pessetes. Jo li diré el que s’han gastat vostès en 12 anys en venda de patrimoni: 30
milions d’euros de patrimoni venut, són 5.000 milions de pessetes. Si comparem
aquests diners que ara utilitzarem, ben utilitzats, no són res amb el que han arribat a
moure vostès. És una quantitat molt minsa, com pot apreciar. Algun comentari més,
Sr. Albert Gil? Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Intentaré ser breu, Jo no tinc interès en revisar la història contínuament.
Tinc ganes de mirar endavant perquè és el que crec que ens demanen els ciutadans,
però si vostè vol i un dia fem un debat per parlar de la història i en parlem, però em
sembla que ara del que estem parlant és dels projectes de futur. Si em permet tornar a
posar la imatge que abans li hem facilitat del carrer Granada.
El nostre advertiment ve de què en el C/. Granada i en el C/. Font del Cargol es fa una
actuació important a la vorera, però també en el paviment. Es fan passos elevats,
s’amplien voreres. El nostre advertiment és que si el dia de demà s’ha d’obrir el

19

clavegueram en algun d’aquests 2 carrers, haurem d’aixecar tot el carrer, s’haurà de fer
a una amplada suficient perquè es pugui actuar i es pugui treballar. Això vol dir que
segurament afectarà a totes aquestes ampliacions de vorera, sobretot a les cantonades.
Suficient perquè es pugui actuar i es pugui treballar i, a més a més, s’haurà de fer les
actuacions noves, com bé deia el meu company. Les connexions noves no es poden fer
per l’aire, s’haurà d’aixecar les voreres. Tota aquesta actuació que ara estem fent.
Aquest és el nostre advertiment que li fem i a partir d’aquí si vostè ens vol dir de tot,
doncs vostè mateix. Però, la nostra responsabilitat és posar sobre la taula aquestes
preocupacions i aquesta actuació que s’està fent no és la més idònia. Tot i així. ja li
hem dit que la nostra intenció és votar-hi a favor. Respecte al reasfaltament de carrers,
que sinó recordo malament, es va fer abans de les eleccions. Li recordo també que
després de les eleccions, tot i que ja ho havíem deixat contractat, es van fer 7 o 8
carrers més, vostè governant i vostè decidint. Si nosaltres som culpables de millorar la
capa d’asfalt perquè no hi hagi accidents, perquè després hi ha punts en què si no es
substitueix, si no es reurbanitza ràpidament, hi ha un procés de degradació molt ràpid
que després genera molts més costos. Per tant, si nosaltres som responsables d’haver
asfaltat el carrer Granada, vostè ho és també d’haver reasfaltat, els 7 o 8 carrers que
quedaven de La Torreta. En tot cas, si aquí hi ha responsabilitats són responsabilitats
compartides, Sr. Ros. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Quan es renovi el clavegueram i entenc, que quan
vostè diu això no està comentant aquest punt, està comentant els 2 anteriors, el del
C/. Font del cargol i el del C/. Granada.
Sr. Estapé.Estapé.- Perquè vostè hi ha fet menció
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sí, però ho entenc que aquest projecte només tracta de l’enllumenat
públic. Per tant, com vostè parla dels 2 anteriors, li he dit abans i li insisteixo: un
clavegueram que passa pel centre d’una calçada, només necessita obrir el centre de
calçada.
Sr.Fernández.Sr.Fernández.- Sí, però hi ha les connexions a les voreres.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Les connexions a les cases, les escomeses de les cases que travessen
transversalment les voreres, si estan en bon estat, van a parar al mateix lloc.
Sr. Fernández.Fernández.- Sí, però es poden modificar, Sr. Ros.
Sr. Alcalde.
Alcalde.lde.- Sí, però probablement, i això jo entenc el seu desconeixement tècnic, un
Pla Director de sanejament, proposarà una xarxa separativa que les aigües fluvials es
condueixin per tubs independents i que les aigües fecals es condueixin per tubs similars
als assistents i amb la mateixa posició dels assistents, però en tot cas el que sí que és
segur és que no dificultava en res en l’enllumenat públic. Jo entenc que pugui al·legar
contra els altres 2 projectes. Però francament, al·legar contra l’enllumenat públic, la
xarxa de clavegueram és barrejar naps i cols. 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 la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i urgent de data 15 de
gener de 2009 va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la
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Torreta en T.M. de la Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb
un pressupost de 187.433,80 euros (IVA inclòs).
Atès que l’esmentat acord i el projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de
2009; en el diari “El Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la
corporació, en data 22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de
gener de 2009.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel regidor Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del grup municipal del PSC de l’Ajuntament, número de registre
d’entrada 1298, de data 16 de febrer de 2009.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal, l’Enginyer tècnic municipal,
l’Enginyer municipal, l’Arquitecta municipal i l’Enginyer de Serveis, de data 20 de
febrer de 2009, relatiu a les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació
pública, el qual diu textualment:
“RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 16 DE FEBRER DE 2009,
RESGISTRE D’ENTRADA 1298 PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN REFERÈNCIA AL
PROJECTE PRESENTAT PEL FEIL, DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGETICA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA TORRETA
- Informe:
1).- Respecte al soterrament del clavegueram i xarxa elèctrica sol.licitat pel projecte de
millora energètica de l’enllumenat públic:
En relació a aquest punt de l’al·legació, s’ha de considerar que l’abast del projecte, i
projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de La
Torreta, no és la reurbanització integral del seu àmbit, sinó que es tracta d’una
actuació puntual sobre l’enllumenat fonamentalment.”
Atès que el tràmit procedent és el de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per la qual cosa és
competent el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en l’escrit presentat, obrant en
l’expedient, en base als motius relacionats en la part expositiva del present acord.
Segon.- APROVAR definitivament el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de renovació i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de la
Torreta en T.M. de la Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb
un pressupost de 187.433,80 euros (IVA inclòs).
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Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el taulell d’anuncis i a la pàgina
web municipal.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Tècnics
municipals, als efectes escaients.”

BV-B.4. Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de l’accés des de la BV
5105 a Santa Agnès de Malanyanes.
Sr. Alcalde.Alcalde.- El quart punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. Aquesta és
una al·legació que té una naturalesa una mica diferent, fa referència perquè ens situem
al tram de l’esquerra; el tram de la dreta no ha estat al·legat, el que tenim a la dreta de
les imatges, en canvi el tram de l’esquerra que és el que connecta amb la BV-5105, que
és un projecte de la mateixa naturalesa si que ha estat al·legat. En aquest cas,
l’al·legació diu:

“Demanem la revisió d’aquest projecte en dos punts:
a) La revisió sobre si aquesta obra requereix expropiacions. El projecte inicial (si no
estem equivocats) incloïa algunes petites expropiacions, però el nou projecte (que és
gairebé el mateix) no les té en compte.
b) La connexió a la carretera BV-5105, venint des de Santa Agnès, no permet
actualment el gir a esquerre (direcció a la Roca centre). Creiem que la important
inversió d’aquest projecte hauria de contemplar aquesta possibilitat”.
En aquest cas, jo considero fins i tot, que l’al·legació està mal formulada però no se’ls
hi ha respost així, s’ha tingut l’educació d’atendre-la i respondre-la.
Les expropiacions estan en un altre tram, per tant, estan en un altre projecte, no són
objecte del que estem tractant aquí; estan el tram que veuríem a la dreta de les
imatges que és el que enllaça el just el camí de Sant Carles, és el propi camí de Sant
Carles que és on va haver-hi una expropiació, un domini públic, de propietat municipal
i per tant, no contempla dificultat per tal que pugui dur-se a terme aquest projecte
com s’ha respost en l’informe tècnic i, per altra banda, l’accés a la carretera BV-5105
presenta la única possibilitat de sortir amb un gir a dretes i d’entrar amb un gir a dretes
venint des de Santa Agnès o venint des de la Roca. Venint des de Cardedeu el gir a
esquerres no estaria permès i la sortida a esquerres tampoc no estaria permesa. Tenint
en compte que molt a la vora hi ha una rotonda, hi ha l’accés a Can Font de la Parera,
la sortida per embocar els cotxes en direcció a la Roca és molt fàcil, sigui entrant a Can
Font de la Parera on hi ha una illeta o arribant fins a la rotonda del peatge de
l’autopista AP-7 on es pot girar i es pot retornar.
La normativa de carreteres, on no tenim competències, no permet aquests girs a
esquerres en una via d’aquest tipus, que no és una via local, és un camí veïnal que es
pavimenta i que es neteja i que se li canvia la fisonomia però que, en tot cas, és una via
periurbana però que no té condició de carretera d’aquest tipus.
Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.Gil.- Ja existeixen dos girs a l’esquerra venint de Cardedeu i l’altre des de la sortida
del polígon industrial i estan fets, tots dos, des de carreteres, entenem. Venint des de
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Cardedeu, a la carretera tens la incorporació al polígon industrial i just la incorporació
al camí. El que passa és que, des del meu desconeixement, al haver-hi aquest carril,
sortiríem sobre aquest carril que ja entra.
Sr. Estapé.Estapé.- Sobre una zona ratllada.
Sr. Gil.- Si, sobre una zona ratllada però és que, més que res és que l’altre dia m’hi vaig
aturar, però és que sortiríem en angle. Com que ja hi ha l’entrada existent cap a
l’esquerra, sortiríem enfrontant-nos de cara amb els cotxes que venen.
Sr. Alcalde.Alcalde.- En tot cas, no fem un diàleg aquí a la mesa. Fem-ho en el torn de paraula.
Sr. Gil.Gil.- No, jo crec que hi ha dues sortides existents i doncs, la possibilitat d’executarho no és possible, depenem de carreteres i, en aquest cas, demanar-ho i si carreteres
ho estima oportú sempre hi seríem a temps.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Algun comentari Sr. Miquel Estapé?.
Sr. Estapé.
Estapé.tapé.- Si. Tinc, també, una imatge d’aquest projecte de Sant Carles, que ara s’hi
ha fet un petit retoc, un projecte que es va aprovar en el mandat anterior; de fet ha
estat l’únic projecte de tots els que s’aproven ara que hi havia un projecte, formalment,
abans i és perquè s’havia aprovat durant el mandat del 2003 al 2007. Si hi havia algun
altre projecte, Sr. Ros, que abans ha fet menció que hi havia alguns altres projectes a
part d’aquest, potser, hauríem agraït tots que abans que apareixes el pla Zapatero
s’haguessin presentat públicament, el lògic és dintre d’un pla d’actuació municipal.
Això, a dia d’avui, no existeix i els plans d’actuació municipal que són un recuit de
programa electoral i que no estan oberts als ciutadans ni als grups municipals, doncs
no són plans d’actuació municipal, seran una altra cosa; seran documents privats però,
a dia d’avui no tenim un pla d’actuació municipal com cal.
Aquí, en la urbanització del camí de Sant Carles es fa una inversió molt important, són
400.000 euros en aquests dos trams que s’ensenyaven abans i l’objectiu, entenem que
és per a millorar la mobilitat de Santa Agnès perquè els cotxes que venen de Sant
Carles o que volen anar cap a Sant Carles o, fins i tot, alguns cap a Santa Agnès, no
passin pel centre de Santa Agnès i agafin aquest camí, aquest vial. L’objectiu, en
principi, em sembla correcte; intentar evitar que passin el màxim nombre de vehicles
pel mig de Santa Agnès, el que passa és que, és clar, si la connexió és dolenta, jo crec
que aquest objectiu no l’aconseguirem i aquests diners no estaran ben invertits. Què
venim a dir amb aquest esquema? Doncs que la sortida venint de Sant Carles és molt
dolenta. Està en línia verda, si volem girar a la dreta hi ha un volt de 145 graus, no de
90 sinó de 145, que a més, quan t’incorpores a la carretera de Cardedeu, en direcció a
Cardedeu, el que et trobes és que estàs en un carril de desacceleració dels vehicles que
volen entrar al polígon de Can Font de la Parera i això genera un altre conflicte, per
tant no és una connexió fàcil i, a més, els vehicles que baixin de Sant Carles i vulguin
anar en direcció a la Roca, Granollers, a agafar l’autopista o anar a Mataró, que seran la
immensa majoria, no podran fer el gir a l’esquerra que aquí també tenim representat.
Aquesta línia verda que ve de Sant Carles, no podrà anar cap en direcció cap al
municipi.
Vostè ens diu que com a alternativa que entrin dins del polígon de Can Font de la
Parera, donin la volta a la rotonda i es tornin a incorporar, doncs potser si que hi haurà
algú que ho farà, però tots sabem que amb els temes de mobilitat, la comoditat és el
que l’usuari acaba fent servir.
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Per a nosaltres, la prioritat de Santa Agnès era una altra molt diferent. La prioritat, per
nosaltres, era reformar la rectoria vella, és un edifici que està en el catàleg de patrimoni
que està en procés de tramitació. És un edifici que ens permetria ubicar-hi espais per a
entitats, ubicar-hi un casal per als avis amb tots els espais que necessita o bé, en el seu
defecte, s’hagués pogut fer la reforma del Centre Cívic que tanta falta fa. Sé que hi ha
una subvenció petita per a reformar el Centre Cívic, però es podia haver dividit
l’actuació en dues parts i una part haver-se finançat amb aquests 400.000 euros que
ara es destinen a urbanitzar el camí de Sant Carles que em sembla que no els traurem
tot el profit que era de desitjar.
Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé.
Bé. Jo tornaré a la imatge del projecte. Si s’hi fixa bé a l’entrega del camí contra a la
carretera BV-5105, aquest projecte l’ha resolt amb el gir a la dreta i la incorporació al
carril de desacceleració d’accés al polígon de Can Font de la Parera.
Si hi ha indisciplina viària i es travessa la mitjana amb el gir esquerre quan molt a la
vora es té un mecanisme de gir com és la illeta del polígon o la rotonda que hi ha una
miqueta més endavant, evidentment, és un incompliment del codi de circulació. Aquí
hi ha tots els mecanismes perquè qui des del camí de Sant Carles accedeix a l’accés a
aquesta carretera, per tal de descongestionar el centre de Santa Agnès, evidentment,
ho farà, normalment, quan va en sentit nord; tindrà més tendència a utilitzar aquesta
via en sentit nord que no pas si desitja anar en sentit sud, on la trama viària de Santa
Agnès, que no està, ni molt menys, sobrecarregada i el camí de Sant Carles no es pot
dir que suporti un trànsit dens, ni molt menys, doncs es poden trobar les solucions i les
opcions oportunes per tal de desplaçar-se. La Diputació de Barcelona, que gestiona
aquesta via, no ens permet aquest gir a esquerres, per tant, hem d’acomplir aquesta
normativa i sortir tal com s’ha previst aquí. El projecte resol, perfectament, aquesta
sortida.
Respecte a les prioritats, jo celebro que les digui ara. També les podia haver dit l’1 de
desembre. Miri, la prioritat de reformar la rectoria vella, de la qual no disposem de
projecte a l’Ajuntament perquè vostès no l’han fet en dotze anys i nosaltres no l’hem
fet en un any i mig, però vostès no l’han fet en dotze anys i no devia ser ni prioritat 1,
ni prioritat 2, ni prioritat 3, ni potser prioritat 12 tampoc, no el teníem aquest projecte.
La reforma del Centre Cívic, disposem d’un ajut d’un PUOSC de 129.500 Euros, que és
una xifra respectable i podem obtenir altres ajudes que també s’estan treballant i s’està
treballant en aquest projecte, i és un projecte té una velocitat de treball molt diferent a
la velocitat que pugui tenir el Fons Estatal d’Inversió Local.
Intentar fer algun projecte d’edificació que s’acollís al Fons Estatal d’Inversió Local era
jugar a estavellar-se segur, no disposar del projecte en el termini oportú i, a més,
potser, no acomplir les condicions dels objectius del Fons Estatal d’Inversió Local i, això
que ho varem analitzar a començaments de desembre, ho varem desestimar de
seguida i varem optar per altre tipus de projectes, per tant, la prioritat no va ser les que
vostès han dit per Santa Agnès sinó que va ser acabar la xarxa viària amb el carrer
Nogueres al qual no van presentar al·legacions i amb l’anellat d’aquesta via periurbana
que circumval·la l’església fins a la carretera BV-5105, de tal manera que la xarxa viària
de Santa Agnès de Malanyanes quedi completament acabada i completada del tot.
Algun comentari més Sr. Albert Gil?
Sr. Estapé?

24

Sr. Estapé.Estapé.- Si. El que nosaltres hem posat sobre la taula amb la imatge que abans hem
exposat és que si hi ha dificultats d’accés des del camí de Sant Carles a la Carretera de
Cardedeu no es farà servir; no tant si hi haurà o no disciplina, això depèn de cadascú
sinó que si es fa una inversió tan important de 400.000 Euros i després no s’acaba
utilitzant, doncs, aquesta inversió, segurament, no és prioritària.
Respecte a la reforma de la rectoria vella jo no tinc intenció d’anar repassant el passat,
però vostès ho treuen contínuament. És veritat que no ho hem fet en dotze anys, fa
dos mandats es van aconseguir els recursos per poder comprar a la parròquia la
rectoria i tota l’horta del rector, en el mandat anterior es va fer una reforma integral de
tota l’horta del rector que, la veritat, és que ha quedat una preciositat i el que tocaria
ara, d’una forma gradual perquè som conscients que no es pot fer tot alhora perquè
no hi ha diners per tot, és començar a fer una reforma, no un edifici nou, una reforma
d’aquest edifici que també durant l’anterior mandat hi havia dubtes de si s’havia
d’enderrocar o no i es va acabar incloent en el catàleg del patrimoni. Una vegada s’ha
decidit que està dintre del catàleg de patrimoni el que s’hauria de fer és encarregar un
projecte de reforma i entenem que aquesta és una necessitat molt important per Santa
Agnès; tenir un espai per a les entitats i tenir un espai per a la gent gran. Això s’ha anat
fent a la resta del municipi. S’ha fet a la Torreta, s’ha fet a la Roca Centre i ara li tocava
a Santa Agnès.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. 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 la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i urgent de data 15 de

gener de 2009 va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La
Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de
199.867,69 euros (IVA inclòs).
Atès que en data 26 de gener de 2009 (registre de sortida núm. 267) es va remetre
ofici
al Servei Territorial de Carreteres (amb registre d’entrada núm.
0406E/8933/2009, de data 27 de gener de 2009) pel qual se li donava tràmit
d’audiència, d’acord amb el que estableix l’article 37.2 del ROAS, per tal que en el
termini de quinze dies, atès que el procediment es tramita per urgència, per tal que
poguessin comparèixer en l’expedient i presentessin les al·legacions i informes que
consideressin oportuns referents a aspectes de les seves competències.
Atès que l’esmentat acord i el projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de
2009; en el diari “El Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la
corporació, en data 22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de
gener de 2009.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel regidor Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del grup municipal del PSC de l’Ajuntament, número de registre
d’entrada 1298, de data 16 de febrer de 2009.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal, l’Enginyer tècnic municipal,
l’Enginyer municipal, l’Arquitecta municipal i l’Enginyer de Serveis, de data 20 de
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febrer de 2009, relatiu a les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació
pública, el qual diu textualment:
“RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 16 DE FEBRER DE 2009,
RESGISTRE D’ENTRADA 1298 PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN REFERÈNCIA AL
PROJECTE PRESENTAT PEL FEIL, D’URBANITZACIÓ DE L’ACCÈS DE LA BV-5105 A STA
AGNES DE MALANYANES:
- Informe:
1).- Respecte a la revisió del projecte sobre si requereix expropiacions:
El projecte original, el qual va ser informat tècnicament inicialment, sotmès a
informació pública i aprovat definitivament, indicava la necessitat d’una única ocupació
temporal i una expropiació definitiva entre els PQ 1+980 i 2+040. Complimentat el
procediment normatiu es celebrà el conveni de cessió de terrenys entre l’Ajuntament
de la Roca del Vallès i el propietari dels terrenys afectats, executant-se les obres
projectades.
2) .- Respecte al a possibilitat d’efectuar un gir a l’esquerra a la intersecció amb la crta
BV 5105:
La carretera BV-5105 és gestionada per la Generalitat de Catalunya, pel seu
Departament de Carreteres.
Aquest departament és l’òrgan competent per autoritzar qualsevol tipus d’actuació
sobre aquesta carretera, i sent el seu criteri el de prohibir i intentar eliminar els girs a
esquerres, pel perill que suposa i més sense un carril d’incorporació.
D’altra banda, l’accés a la carretera BV-5105 des de Santa Agnès objecte d’aquest
projecte, disposa d’un vial propi fins a l’accés al Polígon Industrial de Can Font de la
Parera, on sí està permès el gir a esquerres amb un carril d’incorporació. Aquesta
possibilitat de canvi de sentit es troba a uns 40 metres.
També es disposa de la rotonda de la sortida de l’autopista AP-7 com element per
poder efectuar el canvi de sentit.
Per un altre costat, Santa Agnès també disposa de sortida pròpia a la carretera BV-5105
amb carril d’incorporació, en direcció La Roca Centre.
Tots aquests fets fan considerar que no sigui necessari un gir a esquerres en l’accés
proposat al projecte.”
Atès que el tràmit procedent és el de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per la qual cosa és
competent el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en l’escrit presentat, obrant en
l’expedient, en base als motius relacionats en la part expositiva del present acord.
Segon.- APROVAR definitivament el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte d’urbanització de l’accés des de la BV-5105 a Santa Agnès de Malanyanes. La
Roca del Vallès” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de
199.867,69 euros (IVA inclòs).
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el taulell d’anuncis i a la pàgina
web municipal.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Tècnics
municipals, als efectes escaients.”
B.5. Aprovació definitiva del projecte d’obra de reforma i millora del Centre Cultural
per a la instal·lació
instal lació de l’Escola de Música Municipal.
Sr. Alcalde.Alcalde.- El cinquè punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva del
projecte d’obra de reforma i millora del Centre Cultural per a la instal·lació de l’escola
de música municipal. En aquest cas, l’al·legació presentada és única i diu:

“Aquest projecte implica la instal·lació provisional de l’escola de música municipal als
soterranis de la Biblioteca municipal. Atès que aquest és un espai soterrat i amb un alt
nivell d’humitat i risc de filtracions a l’estar sota el nivell freàtica, demanem un informe
d’un tècnic en so acústic especialitzat sobre la conveniència, o no, d’instal·lar l’escola
de música municipal en aquest espai.”
Bé se’ls ha contestat, amb un informe dels Tècnics Municipals. No d’un tècnic
especialitzat que en principi aquest és un edifici que no presenta problemes i que té
tots els requeriments per tenir una bona acústica per un equipament d’aquest tipus
com és una escola municipal de música. És una escola municipal, ja ho vàrem dir quan
vàrem aprovar inicialment, que ens pot permetre estar aquí fins que tinguem un
centenar d’alumnes, pot suportar bé uns vuitanta alumnes. En aquests moments,
tenim 32 alumnes. És una escola que va començar amb 7, després va passar a 16 i en
aquests moments està en 32, ha anat fent una progressió gradual, lenta, però realment
ha passat d’uns inicis molt titubejants a tenir un cert cos, perquè aquesta escola pugui
funcionar a ple rendiment hauríem d’arribar a un centenar d’alumnes. Aquestes aules
ens permeten funcionar perfetament bé fins a una vuitantena d’alumnes, tenim tres
aules de més de 90m2 cadascuna per a instruments individuals, una aula col·lectiva de
25 metres que permet el cant de coral, les classes de llenguatge musical, hi ha una
zona d’administració del centre i utilitzem tots els serveis del centre cultural com és
l’accessibilitat a través de l’ascensor, accessibilitat a través de la rampa que arriba al
vestíbul de la planta superior, consergeria, lavabos, tota una sèrie d’equipaments que
estan infrautilitzats i d’aquesta manera es trauria un millor rendiment. Vostès insisteixen
en anomenar aquesta planta com a soterrani, aquesta planta dóna al carrer Velázquez i
té condicions de planta baixa segons la normativa del Pla General, per tant, és una
planta baixa i admet perfectament l’ús de l’escola de música, abans hi havia hagut
l’arxiu municipal i magatzems del centre cultural, havent-hi hagut l’arxiu en aquest
espai, m’hauria semblat d’una gran irresponsabilitat si el nivell d’humitat i risc de
filtracions fos tan alt com el que diuen hagués estat d’una gran irresponsabilitat que
vostès haguessin tingut l’arxiu municipal en aquest espai, pels quals hi ha una
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normativa específica i seria molt greu que haguessin sotmès documents de gran
importància a risc d’humitat i filtracions.
Algun comentari, Sr. Albert Gil?.Algun comentari, Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Sí Sr. Ros, pot posar també el power point que diu escola de música?
No tenia intenció de posar aquesta transparència. Si vostè no hagués fet aquesta
menció tan explícita de si això és o no un soterrani. Per a mi la veritat és que aquesta
no és una qüestió transcendental, però al final un es cansa de què li vagin dient coses,
et vagin enganyant o et vagin dient falsedats. Això són dos extractes del projecte que
està penjat al web. Jo no sé si vostè ho llegeix bé, però els tècnics que han redactat el
projecte parlen de planta soterrani, i ho diu claríssimament. Això és un extracte del
projecte, també diu que l’àmbit del projecte és la planta soterrani. Aleshores, si això és
soterrani o no, per això hi ha tècnics a la casa que en saben més que jo, i em sembla
que també més que vostè, per decidir quina és la classificació d’aquesta planta. Però,
això no és el més important, per a mi el més important és saber si vostè a l’hora de
plantejar una inversió de cent mil euros per fer una instal·lació d’una escola de música
provisional, només per uns pocs anys. Per tant, d’aquí uns pocs anys, això quedarà en
desús. Si vostè per assegurar aquesta inversió és correcte ha consultat amb algú que
conegui, sigui expert en so, en acústica, en escoles de música, que sàpiga que aquest
lloc és l’adequat, si s’ha consultat a la direcció actual de l’escola de música, o si s’ha
consultat alguna de les persones que tenim en el municipi que coneixen molt bé
aquest tema, això volem saber per garantir que després de fer aquesta inversió no
tenim problemes.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé, jo li faré un comentari sobre aquesta imatge, jo no sé si
vostè té prou memòria però jo sí, quan es va aprovar inicialment aquest projecte farà
uns deu anys, poder dotze, aquest projecte ha durat ben bé deu anys entre la seva
gestació i execució, vàrem fer un comentari que jo sí que recordo, el tinc molt fresc, en
la memòria d’aquest projecte es deia que estava als afores del municipi.
Sr. Estapé.Estapé.- No sé de què em parla.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Sí, sí, vostè pot revisar actes, entretingui’s que li agrada. Revisi actes que
ho trobarà. Jo li estic dient de memòria, no he revisat cap àrea, però que jo recordi
vàrem criticar molt d’aquest projecte que no disposa d’aparcament al voltant i que té
una dificultat d’accés, i quan vàrem fer aquesta crítica, en el seu moment, que vostès
van tergiversar , vàrem llegir a la memòria del projecte en la qual es deia que estava
situat als afores del municipi. Per tant, un senyor que escriu que aquest municipi està
situat als afores del municipi potser la planta soterrani també la té mal entesa. Els
Tècnics Municipals, que són els que coneixen bé la normativa, ens han assegurat que
aquesta planta està a més o menys 60 cm. de la rasant del carrer Velázquez i, per tant,
té condició de planta baixa i, per tant, és admissible l’ús d’escola de música, i així s’ha
fet, i així s’ha plantejat el projecte i si no hagués estat possible no s’hagués fet. En
aquest projecte ja s’estava treballant a la casa abans que es convoqués el FEIL i aquest
dibuix ja existia, ja s’havia ensenyant al concessionari de l’actual gestió de l’escola de
música i se li va plantejar com s’estava treballant, és més, hi ha canvis que han estat
proposats per ells per la millor gestió, si ha vist la imatge anterior ha vist a on estava
situada l’aula col·lectiva, en els primers dibuixos que van fer els Tècnics Municipals no
estava a la dreta de les imatges sinó que estava a l’esquerra a on l’edifici fa aquesta
punxa, fa aquest angle i no apareixia aquest despatx que tenim a la part superior, al
costat de l’escala que va ser una sol·licitud del concessionari per gestionar millor aquest
centre, es van poder encabir aquests canvis i es van ajustar al màxim el tamany de les
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aules. Pel que fa a la normativa que regula les escoles de música, tot això ha estat una
feina comuna perquè després tot això funcioni bé, i, evidentment, qui millor que el
gestor que té concessionat aquest servei per poder dir la seva i poder demanar com ha
de ser aquesta escola. S’ha fet aquesta coordinació i aquest és un projecte que ens pot
donar servei uns quants anys, probablement molt més del que pot costar construir una
escola de música al municipi en les condicions més adequades, que, tant de bo,
pogués ser el més aviat possible i, tant de bo, poguéssim disposar del nombre
d’alumnes adequat per fer-la rendible, i no deficitària com ara, i que fos un bon servei
municipal pels ciutadans del municipi que vulguin gaudir de l’aprenentatge musical
adreçat a totes les edats, no només nens sinó també públic adult.
Algun comentari més, Sr. Albert Gil?.
Sr. Gil.Gil. Dos comentaris, o tres, jo no sé si és planta soterrani o és planta baixa, des de
l’interior es veu el carrer perfectament, no hi ha mitja alçada, però com a mínim la
sensació que dóna no és d’estar en un soterrani pròpiament. Això és un comentari a
nivell personal que segur vostès també han vist allà i que, probablement, quan parlem
de soterrani i planta baixa a molta gent és el dubte que li pot generar. Segon, jo estic
d’acord amb tots, quan abans puguem disposar d’una escola de música que estigui
funcionant, que tingui aquest volum de gent participant-hi i en un lloc més adient
millor, ara, això no és una inversió que es faci i es perdi, al Centre Cultural tenim
moltes peticions de gent per poder fer activitats que representen soroll i que
actualment no es poden fer perquè estem enganxats a la biblioteca, per tant, el dia
que marxin d’aquí segur que tindrem ple de gent de la Roca, de la Torreta i Santa
Agnès que estaran com a bojos per a poder venir i fer servir sales d’aquestes per fer
activitats sense que impliquin soroll, això es pot convertir des d’un estudi de gravació
per gent que ho pugui necessitat a aules d’assaig, moltes coses, per tant, no podem
veure solament que ara ens hem de gastar aquests diners i després què, doncs, quan es
faci l’escola de música molt bé, però per això encara queda, i a això segur que li traiem
un bon rendiment estigui qui estigui.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil, algun comentari Sr. Estapé.
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, jo li he fet una pregunta que era si vostè havia contrastat si aquest era
l’espai adequat amb alguna persona, algun director d’escola o algun director
d’orquestra, etc, etc, li he fet aquesta pregunta, no me l’ha respost i li torno a formular.
Quan nosaltres fem alguna crítica sobre les seves propostes, sempre ens treu retrets de
fa deu anys, de fa vuit anys, de fa sis anys, repeteixo, el nostre interès és mirar
endavant, si vostè vol que parlem de l’aparcament d’aquesta biblioteca que va ser
motiu d’un contenciós administratiu interposat per un promotor molt conegut
d’aquest municipi, que vostè coneix molt bé, podem parlar, però el va perdre aquest
contenciós. La nostra intenció és mirar endavant, ens agradaria saber si s’ha fet aquesta
consulta, ens hauria agradat, com tots diem, volem una escola de música el més aviat
possible pel municipi. Bé, hi havia un projecte, hi havia una proposta, en la qual la
construcció de l’escola de música era gratuïta, era a la planta baixa de l’habitatge
públic del Pla de les Hortes, aquest projecte s’ha aturat i quan s’ha aturat aquest
projecte, i li recordo que el Pla Parcial no està anul·lat, no hi ha cap altra alternativa.
Per tant, si no hi ha escola de música al municipi és perquè vostès ho han decidit
perquè hi havia una opció, i si aturen una opció i no hi ha cap altra alternativa és una
irresponsabilitat. Sobre els treballs previs de l’escola de música, no dubto que es fessin,
però ens hauria agradat poder-los veure abans i que s’haguessin presentat també als
pares, perquè sinó després es poden dir que hi ha moltes coses fetes, molts esborranys
però si no es mostren no hi ha cap proba, però el que si li puc és que en el mes de
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desembre, quan vàrem tenir oportunitat, nosaltres sí que vàrem fer propostes
alternatives, no pocs dies desprès que s’anunciés el plan Zapatero però si en el ple de
desembre, nosaltres vàrem fer els deures, el que no va fer vostè són els deures de,
havent anunciat tot un seguit de projectes a meitat de desembre, fer un procés de
participació i obrir-ho a tota la ciutadania.
També recordar que aquest espai que ara s’està utilitzant era l’espai de magatzem, que
un centre cultural necessita magatzem, i que, a nosaltres, ens dol immensament veure
la infrautilització de les sales taller que estan a la planta baixa del Centre Cultural. Costa
molt aconseguir un equipament d’aquest tipus i quan veiem que hi ha nombroses
entitats que volen utilitzar les sales tallers i a totes se’ls denega les sales taller o la sala
auditori, a nosaltres ens dol, perquè aquest era l’objectiu, que les entitats i els veïns del
municipi en poguessin gaudir, que pot haver algun problema de soroll hi ha uns
aïllaments acústics. si hi ha alguna cosa que genera soroll a la biblioteca és la sala
infantil no precisament que es faci alguna activitat cívica a les sales taller.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Em sembla que s’ha fet un embolic, però intentaré
aclarir alguna de les coses. A la pregunta de si he parlat amb algun director o directora,
suposo que vol dir d’escola de música, en la meva primera intervenció li he dit que sí,
aquest concessionari té una directora, i aquesta directora ha vist aquest projecte, ha
participat en aquest projecte i ha dit la seva. Si he parlat amb algun director
d’orquestra sobre aquesta escola, doncs no, això sí amb un director d’orquestra que
vostè coneix bé sí, se li ha dit que es faria aquí i ho ha vist amb bons ulls.
Ha tret el tema d’un conegut promotor, ha intentat vincular no sé què, suposo que es
refereix al veí, aquell a qui vostè va aprovar la UA-20 sense sessions i que ara està
anul·lada pel jutge, en la qual no hi ha zones verdes, ni equipaments i en aquest
moments estem treballant d’una manera, que diria bastant difícil, complicadíssima,
perquè resulta que té els carrers fets, les cases construïdes, els arbres tallats sense
llicència. Es refereix a aquest promotor amic seu a qui li va donar aquest tracte de
favor, suposo, i qui li va posar un contenciós per manca d’aparcament. Em sembla que
ha dit, bé, devia ser una compensació la UA-20, perquè una unitat d’actuació ha de
tenir un 55% de sessions, carrers, zones verdes i equipaments, i la UA-20 no té ni una
sessió. Diu que anaven a una escola de música allà a baix a la riera, al final del Carrer
de l’església, lluny de tota centralitat, al Pla de les Hortes, allà on té aquests interessos
que vostè coneix tan bé i resulta que diu que es gratuïta, que sortia gratuïta la cessió
del solar, miri...
Sr. Estapé.Estapé.- La construcció.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Si ens sortia gratuïta la construcció d’un edifici pelat l’INCASOL construeix
uns habitatges i comercialitza amb uns habitatge, i el valor del sòl municipal a on està?
En la permuta d’aquests baixos pelats,sense distribució, que després construir-los val
un dineral, això i el conveni precursor de l’ARE, el conveni de quinze milions d’euros,
en valor de les trenta parcel·les que vostè li va entregar a l’INCASOL, i que l’endemà
l’INCASOL va vendre a la ... golf per sis milions d’euros, a un grup de Sant Joan de les
Abadesses, això és el que surt gratuït? les parcel·les que INCASOL s’ha quedat per
comercialitzar a canvi de la creació d’un nou barri a on hi haurà molts habitatges.
Sr. Estapé.
Estapé.é.- Es queda sense arguments, no em respon als temes que estem tractant.
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Sr. Alcalde.Alcalde.- Li estic contestant a tot aquest embolic que ha fet vostè amb la seva
intervenció, perquè després vostè ha dit que al mes de desembre vostès van fer
propostes alternatives.
El Sr. Jordi Font s’absenta. Prengui nota Sra. Secretària.
Essent les 21 hores i 33 minuts s’absenta el Sr. Jordi Font per motius laborals.
Aquestes propostes les devien fer en somnis perquè ningú n’ha tingut coneixement.
Escolti, aquesta escola de música donarà servei immediat al municipi, perquè és una
obra petita, de curta durada que es podrà posar en marxa de seguida. S’estarà millor
aquí que a l’Escola Pilar Mestres on hi ha grans dificultats d’utilització. Serà una escola
que permetrà consolidar una cosa que no s’hauria haver perdut mai que és l’escola de
música que ja existia l’any 95, abans que accedissin vostès al poder, mai no s’hauria
d’haver perdut l’escola de música, els pares que tenim nens que estudien música hem
hagut de fer un recorregut pels municipis dels voltants, i alguns encara el continuem
fent, gràcies a la seva gestió dels darrers dotze anys. Aquí tindrem un espai que farà
que es consolidi l’escola de música, que farà que creixi ,que arribi al nombre òptim de
nombre d’alumnes i que pugui funcionar i fer-se gran, i, llavors, tindrem una molt
bona escola de música com es mereix el nostre municipi.
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 la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i urgent de data 15 de
gener de 2009 va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte d’obra de reforma i millora del centre cultural per a la instal·lació de l’escola
de música municipal” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost
de 99.257,30 € (IVA inclòs).

Atès que l’esmentat acord i el projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de
2009; en el diari “El Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la
corporació, en data 22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de
gener de 2009.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel regidor Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del grup municipal del PSC de l’Ajuntament, número de registre
d’entrada 1298, de data 16 de febrer de 2009.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal, l’Enginyer tècnic municipal,
l’Enginyer municipal, l’Arquitecta municipal i l’Enginyer de Serveis, de data 20 de
febrer de 2009, relatiu a les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació
pública, el qual diu textualment:
“RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 16 DE FEBRER DE 2009,
RESGISTRE D’ENTRADA 1298 PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN REFERÈNCIA AL
PROJECTE PRESENTAT PEL FEIL, REFORMA I MILLORA CENTRE CULTURAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL:

31

- Informe:
1).- Respecte a l’informe tècnic en so o acústica sobre la conveniència o no d’instal·lar
l’escola de musica municipal per l’alt nivell d’humitat i risc de filtracions d’aigua
freàtica:
En referència a aquest punt de l’al·legació, s’ha de considerar que es tracta d’un edifici
públic de recent construcció, que ha de complir totes les determinacions de la
normativa d’obligat compliment inclosa la relativa a la impermeabilitat i estanquitat de
l’edificació.
El complimentat d’aquestes determinacions va quedar acreditat documentalment
mitjançant el certificat de final d’obra emes per la direcció facultativa .
Pel que fa a la conveniència o no d’instal·lar l’escola de música en l’espai previst, des
del punt de vista del soroll, es considera que aquest és especialment adequat per quan
se situa separat d’altres usos de l’edifici especialment sensibles al soroll (sales de
lectura, sala polivalent), i separat de l’exterior per elements constructius que
posseeixen un aïllament acústic gran. Així l’afectació de l’ús en l’entorn, i l’afectació de
l’entorn en l’ús, són reduïts i perfectament compatibles. A més amés el projecte ja
preveu l’adequació acústica de les aules. Un cop finalitzada l’execució de l’obra, es
faran les comprovacions necessàries per confirmar que la incidència sigui nul·la o prou
reduïda.”
Atès que el tràmit procedent és el de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per la qual cosa és
competent el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en l’escrit presentat, obrant en
l’expedient, en base als motius relacionats en la part expositiva del present acord.
Segon.- APROVAR definitivament el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte d’obra de reforma i millora del centre cultural per a la instal·lació de l’escola
de música municipal” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost
de 99.257,30 € (IVA inclòs).
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el taulell d’anuncis i a la pàgina
web municipal.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Tècnics
municipals, als efectes escaients. “
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B.6. Aprovació definitiva del projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la Rambla Mestre J. Torrents.
Sr. Alcalde.- El sisè punt de l’odre del dia tracta de l’aprovació definitiva del projecte de
pacificació, supressió de barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà de la
rambla Jaume Mestre torrents. Em aquest cas l’al·legació, que és única, diu:
“ A principi de 2007 la Diputació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament de la Roca un
conjunt de directrius i actuacions. Demanem que s’elabori un informe que garanteixi
que les actuacions que es porten a terme en aquest projecte compleixin les directrius
del Pla d’Accessibilitat”
Com ja s’ha respost en un altre dels punts, el pla d’accessibilitat no està aprovat. El Pla
d’accessibilitat fixa uns màxims ideals de difícil compliment que farien que tot el
municipi estigués en aquests òptims d’accessibilitat. Evidentment, tenim unes
mancances greus que arrosseguem del passat i que de mica en mica hem d’anar
posant al dia. En el cas de la rambla, el que es proposa compleix perfectament el codi
d’accessibilitat i la llei de promoció d’accessibilitat. Com ja s’ha dit abans amb els
projectes de la Torreta, guals per persones amb problemes de mobilitat per poder
travessar seguint la directriu del carrer Anselm Clavé, travessar la rambla i continuar pel
carrer Anselm Clavé; gual passant en el C/. Sant Josep de Calassanç, que algun dia
acabarà essent de plataforma única i zona de vianants, pas elevat per reducció de la
circulació de vehicles, per pacificació de trànsit i, per tant, tota la plataforma única del
carrer Montseny, amb la reforma que s’està executant ara, passa per sobre de la
calçada de la rambla, de tal manera que la prioritat és invertida i té prioritat el vianant
per sobre del vehicle i enllaça amb la vorera del costat riu. Per entendre’ns, gual de
minusvàlids a l’altra cantonada, gual per persones amb problemes de mobilitat, de tal
manera que tot el projecte està absolutament adaptat al que s’ha d’adaptar que és a la
normativa d’obligat compliment i no a un Pla d’accessibilitat que presenta la
Diputació, que ningú s’havia que s’estava presentat i que encara no ha estat aprovat.
Per tant, una altra al·legació que va en el mateix sentit que les anteriors. Algun
comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr..Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, Sr. Ros. Si ens pot posar també la imatge que diu rambla. I mentrestant
la posa, un petit comentari respecta a la Unitat d’Actuació número 20 que ens ha dit
abans. Si és cert les acusacions que vostè ha fet abans, que són molt greus, el que li
demano és que vagi immediatament a un jutjat i presenti una denúncia o una querella
immediatament, demà mateix, sense espera, perquè el que vostè ha dit és molt greu,
sinó s’ha fet les sessions que porta el canal de desenvolupament urbanístic d’un sector,
vagi immediatament, li demano. Ara bé, si no és cert com és el cas, perquè d’això si
que hi ha hagut sessions, el millor que podria fer és rectificar, tenir la honestedat i el
coratge de rectificar i deixar d’escampar mentides i falsedats com ha fet fins ara. Sobre
el cas que ara ens ocupa, intentant mirar a cap endavant i no fer contínuament un
repàs tergiversat de la història. Hi havia un projecte de la Rambla que es va aprovar a
l’any 2006 i que plantejava una actuació a la rambla. Hi ha una nova proposta, ens
sembla correcta la nova proposta, però ens semblava millor la que hi havia abans. A
nivell de nombres de places d’aparcaments és el mateix en els 2 casos, però a nivell de
les amplades de les voreres l’actuació, el que es plantejava en aquell moment era un
passeig amb les 2 voreres amples als 2 costats de com a mínim 3 metres, entre 3 o 4
metres, sinó recordo malament. Això feia que fos molt agradable el passeig per aquesta
rambla pels 2 costats. El fet que en un tros, aquesta part d’aquí baix fos aparcament en
semibateria permetia utilitzar l’aparcament. La proposta que ara s’aprova, que han fet
els serveis tècnics municipals i passa a la següent transferència, és una proposta en la
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qual l’aparcament és fa en cordó, un cotxe darrera l’altre, l’aparcament tradicional.
S’actua en un costat de la vorera, que sí que és veritat que s’eixampla força, però hi ha
un tros des de l’Ajuntament fins a la carretera, fins al carrer Anselm Clavé, en què es
deixa la vorera actual que és d’un metre vint. És una vorera relativament estreta que
potser compleix el codi d’accessibilitat, però que també és veritat que aquest és un eix
cívic de molta concurrència, és una banda de la vorera per on pot passar una persona
amb cotxet o amb cadira de rodes amb certa dificultat, per això em semblava millor als
2 costats de la vorera. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Per demostrar que li agradava més l’actuació anterior
ho tenia molt fàcil i, de fet, ja ho va fer , expressant la seva opinió. Però, presentar una
al·legació en un projecte tan important com aquest i alentir els terminis, dificultant 15
dies més, la sortida d’aquests projectes a licitació. Perquè l’al·legació no diu això,
l’al·legació diu que ens adaptem a un Pla d’accessibilitat que no està aprovat. És a dir,
hi ha un document que no existeix. Tots tenim una opinió formada de si aquesta
rambla és millor que l’anterior. Nosaltres ho tenim molt clar, aquest és un projecte
complet, es pot veure en el propi dibuix. És un projecte executable, executiu. Aquest és
un projecte de paper. El paper ho aguanta tot, l’obra no tant i ho podem veure només
sortint per la porta. Per tant, hem anat a un projecte possibilista, un projecte que sigui
pràctic pel municipi i que en trams com aquest té quatre metres i mig de vorera. Hi ha
punts que s’estreny al voltant dels 3 metres i torna a agafar amplada, de tal manera
que, a més a més, hem fet un anàlisi i la major part de les persones utilitza més aquest
costat riu per passejar, per passar per la rambla que no pas al costat est, al costat de
muntanya el costat que toca a l’Ajuntament, que pel que sigui no és tan atractiu a les
persones i hem detectat que hi ha molt més trànsit de vianants per aquest costat que
no pas per l’altre. En tot cas, l’actuació important és que s’estrangula el pas dels
vehicles, es dificulta, això serà una via 30, una via cívica, una via de convivència que
formarà part del centre del poble. Quan es va organitzar per primer cop aquesta
rambla, farà uns 30 o 35 anys, això era un perímetre de població, donava a camps i
potser hi havia l’escola Sant Jordi en construcció o es va construir al cap d’uns anys,
però no era una via cèntrica com és ara, ara és un eix on no hi ha d’haver gaire trànsit.
El just per accedir els veïns als seus habitatges, els just pels serveis i pels subministres i
la resta ha de tenir prioritat les persones, de tenir espais amples de passeig , espais
amples de trobada i crec que aquest projecte dels serveis tècnics és un projecte molt
encertat, que han entès perfectament el lloc, l’han equilibrat, han ajustat l’escala i
aquests diners del Fons Estatal d’Inversió Local ens permetrà, precisament deixar
aquest tram acabat i en bones condicions en el centre del poble. Algun comentari
més?
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, Sr. Ros. Per nosaltres el tema del Pla d’Accessibilitat és molt important,
molt important. Si no s’ha aprovat i si no s’ha tramitat és perquè vostès no han volgut,
però la feina està feta. La feina que han fet els tècnics de la Diputació durant 2 anys i si
no es planifica, després ens passa el que ens està passant ara, que anem aprovant coses
a corre-cuita. Nosaltres vam presentar al·legacions i vam demanar còpies digitals del
projectes, per poder consultar algunes d’aquestes qüestions, tot i no ser tècnics. De fet
el projecte, no l’hem pogut consultar fins avui. Ahir se’ns va informar que estava penjat
digitalment, però no ho estava fa uns dies. No teníem la certesa que complia el codi
d’accessibilitat, ara els tècnics ho diuen, però sí que és la nostra obligació advertir sobre
potenciar les mancances d’aquest projecte i demanar que es verifiquin, faltaria més. És
la nostra responsabilitat. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Passem a votació?
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Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per
unanimitat, quin text, literalment, diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i urgent de data 15 de

gener de 2009 va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà
de la Rambla Mestre J. Torrents” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un
pressupost de 231.435 euros (IVA inclòs).
Atès que l’esmentat acord i el projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5310, de data 3 de febrer de 2009;
en el diari “El Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la
corporació, en data 22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de
gener de 2009.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel regidor Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del grup municipal del PSC de l’Ajuntament, número de registre
d’entrada 1298, de data 16 de febrer de 2009.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal, l’Enginyer tècnic municipal,
l’Enginyer municipal, l’Arquitecta municipal i l’Enginyer de Serveis, de data 20 de
febrer de 2009, relatiu a les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació
pública, el qual diu textualment:
“RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 16 DE FEBRER DE 2009,
RESGISTRE D’ENTRADA 1298 PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN REFERÈNCIA AL
PROJECTE PRESENTAT PEL FEIL,
DE PACIFICACIÓ, SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ DE LA RBL. MESTRE J.
TORRENTS.
- Informe:
1).- Respecte a l’informe a elaborar per garantir el Pla d’Accessibilitat:
El Pla d’Accessibilitat redactat per la Diputació de Barcelona, tal com es diu a la
memòria d’aquest:
“pretén proposar les intervencions i els criteris necessaris que s’han de dur a terme en
els entorns de l’espai públic, l’edificació i el transport, estudiant tant els aspectes
espaials com de comunicació que s’hagin de dur a terme per aconseguir aquest
objectiu”.
A l’apartat 1 del Pla d’Accessibilitat, es defineix l’objectiu com:
“L’objectiu de l’estudi és conèixer el nivell d’accessibilitat de tots els carrers del
municipi de La Roca del Vallès, amb la finalitat d’elaborar uns criteris d’adaptació i
supressió de barreres arquitectòniques, donant compliment al decret 135/1995 del 24
de març de desplegament de la Llei 20/1991 del 25 de novembre de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.”
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Aquest Pla d’Accessibilitat defineix els àmbits d’actuació al seu apartat 2.2 de la
memòria, el qual diu textualment:
“2.1 Àmbits d’actuació del Pla
S’han establert dos graus en l’anàlisi de l’Espai Públic:
-

En primer lloc, s’ha definit una zona prioritària o d’estudi més concret,
de la què s’acabarà definint una proposta d’intervenció.
En segon lloc, s’ha realitzat una diagnosi general de la resta del
Municipi. S’ha dividit la zona exclosa a la zona prioritària per zones. La
primera zona correspon a la Torreta i al polígon industrial de
Valldoriolf, la segona és la urbanització de la Roca 2, també hi ha la
zona annexa al centre de la Roca identificada com a Can Borrell i Can
Clotet, després també les urbanitzacions de la Pineda i Can Gurri i
finalment una part de la Roca Centre, perifèrica a la zona prioritària.”

Les propostes d’execució d’intervencions només fan referència al que es defineix com a
“zona prioritària”, sent objecte la resta del municipi només d’una diagnosi general.
Malgrat això, en redactar un projecte de pacificació, supressió de barreres
arquitectòniques i millora del paisatge urbà es tenen en compte els criteris establerts
pel Codi d’Accessibiliat.
Per tant, l’obra resultant compleix els criteris establerts pel Codi d’Accessibilitat,
quedant sense efecte les possibles actuacions puntuals que pugui proposar el Pla, però
seguint l’objectiu del mateix, que no és altre que donar compliment al Codi
d’Accessiblitat de Catalunya (Decret 135/1995).”
Atès que el tràmit procedent és el de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per la qual cosa és
competent el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en l’escrit presentat, obrant en
l’expedient, en base als motius relacionats en la part expositiva del present acord.
Segon.- APROVAR definitivament el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de pacificació, supressió barreres arquitectòniques i millora del paisatge urbà
de la Rambla Mestre J. Torrents” amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un
pressupost de 231.435 euros (IVA inclòs).
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el taulell d’anuncis i a la pàgina
web municipal.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Tècnics
municipals, als efectes escaients.“
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B.7. Aprovació
Aprovació definitiva del projecte de millora de l’accessibilitat, supressió de barreres
arquitectòniques i integració urbanística de l’àrea d’aparcament de la zona esportiva
(104 places).
Sr. Alcalde.Alcalde.- El setè punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva del projecte
de millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i integració
urbanística de l’àrea d’aparcament de la zona esportiva de 104 places. Aquest és un
projecte que si bé no existia com a projecte constructiu, com a projecte executable, sí
que hi havia uns estudis i s’havia fet un treball previ d’anàlisi de com es podia endreçar
aquest sector, parlo de quan vostès governaven. Actualment es va fer un treball previ
d’aquest projecte en el qual es va ser resituar les places d’aparcament perquè
complissin les mides adequades i s’adaptessin a la topografia i això va servir perquè
d’aquest projecte es fes una primera fase que va consistir en adequar la plataforma de
terres i la xarxa de drenatges que es connectaven en aquest pou d’aigües que es va fer
a 7 metres de profunditat per desaiguar el pavelló municipal. L’al·legació en aquest
cas va en el sentit de dir:
“El projecte de l’aparcament de la zona esportiva de La Roca centre té un impacte

sobre les sortides d’emergència del pavelló poliesportiu situades a peu de pista.
Demanem un informe dels serveis tècnics municipals conforme l’obra de l’aparcament
de la zona esportiva és compatible amb la seguretat del pavelló poliesportiu”
Aquest és un debat reiteratiu que s’ha fet moltes vegades en aquesta sala de plens i
que ho hem dit i repetit. Aquí hi ha un espai d’uns 5 metres d’amplada que recull les 4
portes de sortides d’emergència de la sala poliesportiva. Tenint en compte, que el
propi pavelló a l’altre costat, per aquest costat d’aquí té unes altres 4 sortides, si bé
només té 3 passadissos pel públic i en té 3 més pels jugadors i pels altres serveis que
utilitzen el pavelló. Per tant, el pavelló té absolutament garantida la seguretat
d’evacuació en cas d’incendi i també la banda de l’aparcament. Ja es va analitzar en el
seu dia, quan es van fer els talussos i les plataformes quina havia de ser l’entrada de
l’edificació. De fet, el codi tècnic de l’edificació, que es va aprovar després de
l’execució d’aquest pavelló demana vials de 4 metres d’amplada i aquest en té més.
En té, com a mínim 5, per tant, està absolutament garantida la seguretat de sortida.
Aquestes 4 portes donen una a una escala que aquí no surt dibuixada, però que
existeix, de tal manera que es pot remuntar aquesta escala i sortir al carrer
Hermenegild Carrera; una altra en aquesta cantonada, de tal manera que es pot
desplaçar per aquesta escala o per aquestes rampes cap a l’exterior, cap al camp de
futbol i les 2 centrals surten al centre i tant poden anar cap a una costat com cap a un
altre. En tot cas, em plantejat la possibilitat, arran d’algun comentari d’aquest tipus, si
davant d’aquestes portes, davant d’aquests talussos es poden habilitar unes escales
perquè garanteixin l’arribada a la plataforma de vehicles. És el màxim que es pot fer
perquè està complint totes les mesures que demana la normativa i està acreditat i
sancionat pels tècnics municipals que coneixen bé aquest projecte i que han donant
aquestes solucions perquè se li tregui el màxim rendiment a l’aparcament i es
garanteixi la seguretat de les persones i dels béns, com així havia de ser. Algun
comentari, Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, intentaré ser molt breu. Aquest és un equipament que té un nivell de
capacitat de més de 3000 persones. Lògicament, tot el tema d’evacuació és molt
important. Hem demanat, com vostè diu reiteradament, resposta sobre aquest tema.
La primera vegada que tenim resposta d’aquesta sol·licitud per escrit és el dia d’avui.
He dit 3000 persones, sí, sí, parlin amb els tècnics de la casa. Em sembla molt bé que
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compleixi totes les normatives i aquest debat ens el podríem haver estalviat si ens
haguessin lliurat l’informe tècnica que ara sí que ens han fet arribar. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. 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 la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i urgent de data 15 de

gener de 2009 va aprovar inicialment el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
“Projecte de Millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i
integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)”
amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de 230.150 euros (IVA
inclòs).
Atès que l’esmentat acord i el projecte s’ha sotmès a informació pública mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 24, de data 28 de gener de 2009; en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5308, de data 30 de gener de
2009; en el diari “El Punt”, de data 28 de gener de 2009; en el taulell d’anuncis de la
corporació, en data 22 de gener de 2009; i a la pàgina web municipal, en data 26 de
gener de 2009.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel regidor Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del grup municipal del PSC de l’Ajuntament, número de registre
d’entrada 1298, de data 16 de febrer de 2009.
Vist l’informe emès per l’Arquitecte tècnic municipal, l’Enginyer tècnic municipal,
l’Enginyer municipal, l’Arquitecta municipal i l’Enginyer de Serveis, de data 20 de
febrer de 2009, relatiu a les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació
pública, el qual diu textualment:
“RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN DATA 16 DE FEBRER DE 2009,
RESGISTRE D’ENTRADA 1298 PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN REFERÈNCIA AL
PROJECTE PRESENTAT PEL FEIL, DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT, SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I INTEGRACIÓ URBANÍSITCA DE L’ÀREA DE
L’APARCAMENT DE LA ZONA ESPORTIVA:
- Informe:
1).- Respecte a l’informe conforme l’obra de l’aparcament de la zona esportiva es
compatible amb la seguretat del pavelló poliesportiu:
Els serveis tècnics municipals, al moment de realitzar les obres de conformació de
l’esplanada per aparcament provisional de l’espai municipal adjacent a la zona
esportiva ja varen avaluar la compatibilitat entre les característiques de la nova
ordenació i els usos previstos i els equipaments esportius. Concretament es va avaluar
l’evacuació del pavelló poliesportiu a partir de les sortides d’emergència existents al
nou espai, dimensionant-se l’amplada de pas entre el talús i l’edificació d’acord amb la
normativa de seguretat vigent; així com la combinació d’evacuacions entre els diferents
equipaments esportius i el nou aparcament, determinant-se finalment que la
configuració prevista per l’aparcament resultava compatible. El projecte de millora de
l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i integració urbanística no
modifica l’amplada executada al seu moment.”
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Atès que el tràmit procedent és el de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva,
d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per la qual cosa és
competent el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades en l’escrit presentat, obrant en
l’expedient, en base als motius relacionats en la part expositiva del present acord.
Segon.- APROVAR definitivament el projecte d’obres locals ordinàries anomenat
““Projecte de Millora de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i
integració urbanística a l’àrea d’aparcaments de la zona poliesportiva (104 places)””
amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost de 230.150 euros (IVA
inclòs).
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt, en el taulell d’anuncis i a la pàgina
web municipal.
Quart.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis Tècnics
municipals, als efectes escaients. “
B.8. Execució de sentència núm. 782 del RCA 503/2001 interposat per Tubos de
Precisión Delmás SL.
Sr. Alcalde.Alcalde.- El vuitè punt de l’odre del dia tracta de l’execució de la sentència número
782 del RCA 503/2001 interposat per “Tubos de Precisión Delmás S.L.”.

“La Secció tercera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en data 14 d’octubre de 2005, va dictar sentència número 782,
en el recurs contenciós administratiu núm. 503/2001, interposat per TUBOS DE
PRECISIÓN DELMAS S.L. contra:
-

-

Acord del Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de 1 de juny de 2001 pel
que es desestima la sol·licitud de suspensió i les restants al·legacions
considerades com recurs de reposició- formulades en nom de TUBOS DE
PRECISIÓN DELMAS SL i contra acord del ple relatiu a la contractació de les
obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació 5.
Resolució de l’Alcaldia de data 22 de maig de 2001 per la que es procedeix a
contractar la direcció de les obres de urbanització de la Unitat d’Actuació 5.

La part dispositiva de la sentència esmentada, textualment, estableix:
“Estimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de TUBOS DE PRECISIÓN DELMAS S.L., contra Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de la Roca del Vallés de 1.6.2001 por el que se desestimaron la solicitud
de suspensión y las restantes alegaciones- consideradas como recurso de reposición-
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formuladas en nombre de TUBOS DE PRECISION DELMAS SL, y por otro, contra
Acuerdo del Pleno relativo a la contratación de las obras de urbanización de la Unidad
de Actuación 5; y, contra Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de la Roca del
Vallés de 22.5.2001 por la que se procedió a contratar la dirección de las obras de
urbanización de la Unidad de Actuación 5; Acuerdos que declaramos NULOS y sin
efecto, por carecer de la necesaria cobertura del Plan General.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.”
Bé, davant d’aquest contenciós administratiu que perd l’Ajuntament l’any 2005, la part
que interposa el recurs contenciós administratiu demana l’execució d’aquesta
sentència. És molt difícil executar una sentència quan els actes que recorre ja estan
executats, ja esta urbanitzada la unitat d’actuació, està contractat el director d’obres i
finalitzada la feina que va presentar un certificat de final d’obra i davant d’aquesta
situació, hi ha diverses formes d’executar la sentència, però una d’elles és comunicar al
jutge que el Consistori resta assabentat d’aquesta sentència. A partir d’aquí, el jutge
decidirà si es dóna per satisfet amb aquesta execució o si necessita o demana alguna
cosa més. Per tant, el que es porta a aprovació són els següents acords:

“PRIMER.- RESTAR ASSABENTAT de la sentència dictada per la Secció tercera de la Sala
del contenciós administratiu del tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 14
d’octubre de 2005, en el recurs contenciós administratiu núm. 503/2001, interposat
per TUBOS DE PRECISIÓN DELMAS, SL, contra l’acord del ple de l’Ajuntament de data
1 de juny de 2001, pel qual es desestima la sol·licitud de suspensió i les restants
al·legacions considerades recurs de reposició- formulades en nom de TUBOS DE
PRECISIÓN DELMAS, SL i contra l’acord del ple de data 6 d’abril de 2001 relatiu a la
contractació de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació 5.
SEGON.- TENIR per declarats nuls els expressats acords plenaris de data 1 de juny de
2001 i 6 d’abril de 2001 i, sense cap efecte, per manca de la necessària cobertura del
Pla General.
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Estapé?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per
unanimitat, quin text, literalment, diu:
“La Secció tercera de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya, en data 14 d’octubre de 2005, va dictar sentència número 782,
en el recurs contenciós administratiu núm. 503/2001, interposat per TUBOS DE
PRECISIÓN DELMAS S.L. contra:
-

-

Acord del Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de 1 de juny de 2001 pel
que es desestima la sol·licitud de suspensió i les restants al·legacions
considerades com recurs de reposició- formulades en nom de TUBOS DE
PRECISIÓN DELMAS SL i contra acord del ple relatiu a la contractació de les
obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació 5.
Resolució de l’Alcaldia de data 22 de maig de 2001 per la que es procedeix a
contractar la direcció de les obres de urbanització de la Unitat d’Actuació 5.
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La part dispositiva de la sentència esmentada, textualment, estableix:
“Estimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la
representación de TUBOS DE PRECISIÓN DELMAS S.L., contra Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de la Roca del Vallés de 1.6.2001 por el que se desestimaron la solicitud
de suspensión y las restantes alegaciones- consideradas como recurso de reposiciónformuladas en nombre de TUBOS DE PRECISION DELMAS SL, y por otro, contra
Acuerdo del Pleno relativo a la contratación de las obras de urbanización de la Unidad
de Actuación 5; y, contra Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de la Roca del
Vallés de 22.5.2001 por la que se procedió a contratar la dirección de las obras de
urbanización de la Unidad de Actuación 5; Acuerdos que declaramos NULOS y sin
efecto, por carecer de la necesaria cobertura del Plan General.
Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.”
Vistos els articles 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa i atès que l’execució s’ha de limitar als estrictes i
exactes termes de la sentència, en la que es declara la nul·litat dels actes objecte
d’impugnació, sense que de la mateixa es dedueixi cap condemna o obligació de fer o
no fer.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Per l’alcaldia es proposa al ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- RESTAR ASSABENTAT de la sentència dictada per la Secció tercera de la Sala
del contenciós administratiu del tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 14
d’octubre de 2005, en el recurs contenciós administratiu núm. 503/2001, interposat
per TUBOS DE PRECISIÓN DELMAS, SL, contra l’acord del ple de l’Ajuntament de data
1 de juny de 2001, pel qual es desestima la sol·licitud de suspensió i les restants
al·legacions considerades recurs de reposició- formulades en nom de TUBOS DE
PRECISIÓN DELMAS, SL i contra l’acord del ple de data 6 d’abril de 2001 relatiu a la
contractació de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació 5.
SEGON.- TENIR per declarats nuls els expressats acords plenaris de data 1 de juny de
2001 i 6 d’abril de 2001 i, sense cap efecte, per manca de la necessària cobertura del
Pla General.
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.“
B.9. Moció de rebuig a l’ARE de la Torreta.
Torreta
Sr. Alcalde.Alcalde.- El darrer punt de l’ordre del dia és una moció que presentem tots els grups
municipals que ha estat consensuada i que tracte del rebuig a l’ARE de la Torreta. Ja es
va aprovar una moció similar en el ple del mes de juny, sinó recordo malament. En
aquell cas es va aprovar per 7 vots favorables i 6 abstencions. Vista l’evolució d’aquest
afer i tenint en compte que es va aprovar el Pla Director llegiré l’exposició de motius de
la moció i els acords que es pretenen aprovar:

“1.-Atès que les Corporacions Locals tenim assignades competències en matèria
d’urbanisme, d’acord amb les lleis estatals i autonòmiques.
2.-Atès que la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 1/2007, de 16
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística que crea la figura de les Àrees
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Residencials Estratègiques (A.R.E.), que és una norma que podria vulnerar l’àmbit
competencial legalment atribuït als municipis.
3.-Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data 25 de març de 2008 ha
presentat un escrit de compareixença en el Departament de Política Territorial i Obres
Publiques explicant els motius d’oposició a aquest A.R.E. situat al barri de La Torreta.
4.-Atès que en data 8 de maig de 2008 va tenir entrada en aquesta Corporació un
escrit procedent de l’Institut Català del Sòl pel qual es notificava a l’Ajuntament
l’adjudicació per part d’aquell organisme del concurs per a la redacció dels documents
de planejament derivat i projecte d’urbanització de l’Àrea Residencial Estratègica de La
Torreta (SPR-6), del projecte per a la implantació d’aquest A.R.E. de superfície 14,21
Ha. i 709 habitatges.
5.-Atès que el normal desenvolupament del Pla General vigent permetrà articular un
Pla Parcial en el sector SPR-6 “Can Granota”, on com a mínim el 30% de
l’aprofitament residencial haurà d’ésser en algun tipus de règim de protecció.
6.-Atès que el desenvolupament previst pel Pla General ja suposa un increment
edificatori molt superior a les necessitats per absorbir el creixement vegetatiu i natural
del municipi, de tal manera que ja es contribuirà en una important quota de solidaritat
a pal·liar les necessitats d’habitatge social de Catalunya.
7.-Atès que la Generalitat de Catalunya en data de 17 d’octubre de 2008 va aprovar
inicialment el Pla Director Urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica de La Torreta
(SPR-6).
8.-Atès que la proposta del Pla Director no és adequada per tal d’assegurar un
creixement racional, moderat i integrat en el barri de La Torreta, en quant a número
d’habitatges, número de plantes, densitat i alçades dels habitatges, i situació i tamany
del sòls destinats a equipaments públics i dotacions.
9.-Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data de novembre de 2008 ha
presentat un escrit de compareixença en el Departament de Política Territorial i Obres
Publiques explicant els motius d’oposició al Pla Director Urbanístic de l’Àrea Residencial
Estratègica de La Torreta (SPR-6).
10.-Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en data 23 de gener de 2009 amb
registre de sortida núm. 000256, ha presentat un altre escrit de compareixença en el
Departament de Política Territorial i Obres Publiques explicant els motius d’oposició al
Pla Director Urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica de La Torreta (SPR-6).
En base als motius exposats, tots els grups municipals presentem la següent:
MOCIÓ:
El Ple de La Roca del Vallès, ACORDA:
1.- MANIFESTAR l’oposició del Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès al Pla Director
Urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica de La Torreta (SPR-6), aprovada inicialment
pel Govern de la Generalitat de Catalunya.
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2.- MANIFESTAR la voluntat d’aquest Consistori de donar resposta a les demandes
d’habitatge a un preu assequible per als joves i la gent gran del municipi, mitjançant
l’inici durant aquest mandat de la construcció de com a mínim 150 habitatges de
protecció oficial en diversos sectors del municipi: SPR-4, UA-9, UA-13a, UA-14, UA-20 i
solars de propietat municipal a la Roca centre i a la Torreta.
3.- MANIFESTAR la voluntat de col·laboració de l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb
la Generalitat de Catalunya per a donar resposta a les demandes d’habitatge a preu
assequible per als joves i gent gran del municipi.
4.- SOL·LICITAR al Conseller de Política Territorial i Obres Publiques i al President de la
Generalitat de Catalunya que deixin sense efecte la implantació d’aquest A.R.E.
5.- SUBSCRIURE un MANIFEST conjunt de totes les forces politiques municipals amb
representació o no al Consistori en el sentit de rebutjar la implantació d’aquest A.R.E.”
Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.Gil.- Ja hem parlat reiterades vegades d’aquest tema, no és la primera moció que
portem al ple. Sí que serà la primera que consensuarem. I de veritat que crec que és
molt important. No acaba aquí el tema de l’ARE, això és un pas més que donem. Crec
que un tema molt important, també, és una futura reunió que hi haurà amb la
Conselleria, on anirem representants dels tres partits per defensar el que aquesta moció
està expressant. Crec que és important per la Torreta que això no s’arribi a veure mai i
que puguem ratificar-ho com a municipi. La importància que li puguem donar
nosaltres doncs, el tema de la creació d’habitatge de tot tipus i que la regulació la
tinguem sempre en el municipi i congratular-nos que, per una vegada i en una cosa
tan important anem junts i que puguem defensar el mateix . Jo crec que la Generalitat,
en quant a Generalitat, no persones ni grups polítics, entendrà que no pot anar contra
un poble que defensa una barriada que no pot acceptar això. I la veritat és que no
podem dir res encara, però crec que és un pas molt important que fem i que agraeixo
a tothom que ens haguem posat d’acord i ho puguem defensar conjuntament.
Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.Estapé.- Sí, bé com bé deia el Sr. Albert Gil, aquest és el tema més important que té
el municipi de cara al seu futur. El nostre posicionament és molt clar, l’ARE no és bo
per la Torreta, no es bo pel municipi, no és bo pel número d’habitatges que es
planteja, no és bo pel número d’alçades , no és bo per la resolució de la mobilitat. No
és bo per la ubicació dels equipaments, que sí que n’hi han, però no és bo que tinguin
la mida ni la ubicació adequada. No es bo per molts motius. Agrair la invitació que
se’ns ha fet per participar en aquesta reunió amb el Conseller. És la primera vegada
que se’ns convida. Nosaltres intentarem deixar de banda les diferències i els agrairia
que fessin el mateix, deixar de banda les diferències per intentar que aquest ARE no
s’aprovi. Estem en una situació una mica límit perquè sembla ser que hi ha una
voluntat de la Conselleria d’aprovar definitivament els ARES el mes de març i nosaltres
estem fregant el límit. Esperem arribar a temps. Per nosaltres és molt important, i així
ho recull la moció, explicar que no estem d’acord amb aquesta ARE per motius i per
arguments raonables, però al mateix temps sí que estem a favor, i ho diu aquesta
moció, de la construcció d’habitatge públic per joves i per gent gran per respondre a la
principal demanda, sobretot de la gent jove, d’accedir a un habitatge a un preu
assequible. La Generalitat ha promogut aquests ARE’s per intentar respondre a aquesta
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necessitat . Creiem que en el cas de la Roca, la proposta que ha fet no és bona, però
entenem i compartim l’objectiu final. Per tant, és important que, des del municipi,
expliquem que tenim alternatives per a la construcció d’habitatge públic. Hi ha
diferents punts dels acords que expliciten aquesta voluntat d’habitatge públic amb la
col·laboració de la Generalitat. A nosaltres, ens hauria agradat que aquests
compromisos s’haguessin concretat en passos per aquesta construcció d’habitatge
públic. Havíem proposat un apartat que no s’ha acceptat o no s’ha considerat
convenient incloure-ho, que anava en aquesta línia, que era concretament:
“impulsar la creació d’un registre municipal de sol·licitants d’habitatge de protecció
oficial, segons el que determina la Llei del Dret a l’habitatge, en un termini màxim de 2
mesos per avaluar la demanda social actual.”
Entenem que això hagués estat una mesura que hagués donat un signe clar que
l’Ajuntament estava treballant per a la construcció d’aquest habitatge i donava un pas
creant aquest registre que la nova llei d’habitatge permet . Recordem que hi ha un
antecedent duna preinscripció que, en aquell moment, la llei de l’habitatge no estava
aprovada. Aquella preinscripció seria l’equivalent a aquest registre. Aquest pas podria
servir per reafirmar el posicionament de l’Ajuntament. Finalment per motius de
consens s’ha considerat més convenient, no posar-ho. És veritat que en la reunió d’ahir
aquest tema no va sortir, que aquí hem anat tots a l’últim moment , ha sortit en una
discussió dels companys del dia d’avui, però tot i així nosaltres i ens agradaria que
l’últim acord que diu :

“Subscriure un manifest que s’hi puguin afegir tots els partits polítics del municipi”
Doncs s’hi afegeixin el màxim d’altres partits polítics per fer la màxima força. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Jo vull destacar el fet que davant d’una situació tan
greu com la que tenim plantejada al barri de la Torreta, totes les forces polítiques anem
en una mateixa direcció, totes les forces polítiques del municipi, anem en una mateixa
direcció i anem a plantejar-li al Conseller la inconveniència de tirar endavant aquest
projecte de l’ARE a la Torreta. Dijous dia 5 tenim una reunió amb el Conseller, l’hem
demanada fa un cert temps, però l’hem demanada perquè la poguéssim tenir abans
que es prengui cap decisió sobre els ARES. El mateix que aquest equip plenari que ens
dóna la força de tot el Consistori que és la força de tot el municipi. És la força dels
ciutadans. Hem accedit al procés amb temps i forma. Es van presentar 3 al·legacions,
una formulada per l’Equip de Govern, una altra traslladant un acord Plenari anterior i
una altra traslladant el sentir dels veïns que ens havien fer arribar unes 1000 instàncies,
en contra d’aquest ARE en el moment que estàvem dintre de terminis per presentarho. Per tant, en aquesta reunió de dijous és molt important que ens acompanyin els
caps i representants de tots els grups municipals, també el regidor delegat del barri de
la Torreta i, segurament, vindran 3 diputats. Per tant, és una reunió, en la qual el
Conseller pot defensar les seves posicions, però veurà clarament la posició unànime del
municipi de la Roca. Jo vull destacar aquesta unanimitat i l’esforç que hem fet tots
plegat per acostar posicions per trobar aquesta moció consensuada que es va pactar
ahir en Comissió Informativa, on no estava aquest punt que s’ha volgut introduir avui,
però que no és el que es va pactar ahir, per tant, la moció és tal com l’he llegida abans.
És una moció que ha de tenir tota la força del municipi perquè l’ARE quedi desestimat i
no haguem de patir aquest perill en el municipi. No sé si hi ha algun comentari més.
En tot cas...
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Sr. Estapé.Estapé.- Sí, molt breu. No més volia dir que el nostre grup municipal quan ha tingut
la informació ha presentat també al·legacions. Gràcies.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Molt bé, passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet la moció a votació, restant aprovada per
unanimitat dels assistents.
Sr. Alcalde.Alcalde.- Bé, és un Ple extraordinari. No hi ha torns de precs i preguntes, però sí
que vull destacar un parell de coses. Agrair que tots els punts d’aquest Ple s’han votat
per unanimitat i això diu molt del que s’estava tractant avui en aquesta sala i segona,
demà en el centre cultural es celebra el dia d’ Andalusia. Crec recordar que és a les 19
hores. Bé a partir de les 19 hores tots els que hi vulgueu assistir es celebra el dia
d’Andalusia.

I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 22 hores i 10 minuts del dia indicat en
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,
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