ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 18 DE
NOVEMBRE DE 2010, Núm. 10/2010.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

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

A la Roca del Vallès, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de
Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Illm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna la Secretària Accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del
quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal,
es procedeix, amb l’assistència de la interventora accidental, la Sra. Montserrat Guans
Ros, a la realització de la Sessió Ordinària Plenària, prèvia convocatòria per al dia
d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia
indicats a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia
15 de juliol de 2010 i dels de les sessions extraordinàries, realitzades en data 28 d’octubre
i 2 de novembre, ambdues de 2010.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1 Especificació de la delegació de la taxa de telefonia mòbil.
B-2 Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU, adequació al traçat del tren
d’alta velocitat.
B-3 Verificació del Text Refós de la modificació puntual del PGOU sobre imprecisions
normatives.
B-4 Aprovació de la modificació pressupostària 18/2010 sota la modalitat de
transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa.
B-5 Concertació d’una operació de préstec.
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B-6 Desestimació recurs reposició contra aprovació projecte carrer Sant Sadurní.
B-7 Aprovació definitiva de l’expedient de contribucions especials per raó de les obres
d’urbanització de la peatonalització del carrer Major i un tram del carrer Església.
B-8 Aprovació del padró d´habitants del municipi de la Roca del Vallès a data 1 de
gener de 2010.
B-9 Modificació de crèdit 19/2010 per suplement de crèdit.
B-10 Canvi de data de la sessió plenària del mes de gener.
C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.
C.2 Resolucions d’alcaldia
C.3 Informes d’alcaldia
C.4 Mocions de Control
C.5 Precs i preguntes

A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia
15 de juliol de 2010 dels de les sessions extraordinàries, realitzades en data 28 d’octubre
i 2 de novembre, ambdues de 2010.
Sr. Alcalde.- Si, se sent? Molt bé doncs, passem ara a votació l’acta del 28 d’octubre.
Sí aprovada per 12 vots favorables i 1 abstenció
Ara passem a votació l’acta del 2 de novembre que era el de les eleccions, el de les
meses electorals.
Sí, aprovada per ...
Sr. Fernández.- Perdoni un segon
Sr. Alcalde.- Sí, ja està. Sí és aquest que estem aprovant ara. Doncs, aprovada per 6
vots favorables i 7 abstencions.
Sr. Fernández.- Érem 7
Sr. Alcalde.- Sí, correcte 7, per tant, aprovada per 7 vots favorables i 6 abstencions.
Sr. Fernández.- Perdoni, Sr. Alcalde, ens genera un dubte una cosa, el 30 de setembre
vam fer un ple, si no recordo malament i jo crec que l’acta del 15 de juliol la vam
aprovar el 30 de setembre, per tant, hi ha una errada aquí.
Sr. Alcalde.- Sí, sí aquí hi ha una errada, el 15 de juliol hauria de ser el 30 de setembre,
exactament la del 15 de juliol estava ja aprovada, sí senyor, té tota la raó. Pren nota la
Sra. Secretària, deu ser un error de transcripció perquè crec que l’acte que es va lliurar
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en el CD és la correcta, és la del 30 de setembre. La del 15 de juliol ja es va aprovar en
el seu dia, el 30 de setembre precisament. En el CD està ben grafiat. És un error de
transcripció del darrer ordre del dia.
Passem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes i mocions
resolutòries. El primer punt és l’especificació de la delegació de la taxa de telefonia
mòbil.
Sra. Secretària – Perdó, l’acta del 30 de setembre quantes abstencions?
Sr. Alcalde.- Era per unanimitat. Si a veure un segon, no parlem tots alhora...l’acta de 30
de setembre aprovada per unanimitat.
Sr. Estapé.- ...hem de tornar a passar votació.
Sr. Alcalde.- Doncs, tornem a passar a votació l’acta de 30 de setembre.
Ara sí, aprovada per 12 vots favorables i una abstenció.
La de 28 d’octubre aprovada també per 12 vots favorables i 1 abstenció i la de 2 de
novembre aprovada per 7 vots favorables i 6 abstencions. Correcte?

Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de setembre a votació,
aquesta resta aprovada per 12 vots favorables i 1 abstenció del regidor, el Sr. Julio
Caña Fernández, el qual no va assistir a la sessió.

Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 28 d’octubre a votació,
aquesta resta aprovada per 12 vots favorables i 1 abstenció de la regidora, la Sra.
Caterina Palma Rovira, la qual no va assistir a la sessió.

Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 2 de novembre a
votació, aquesta resta aprovada per 7 vots favorables i 6 abstencions dels regidors, Sr.
Manuel Álvarez Herrera, el Sr. Santiago Raimi Fortuny, la Sra. Marta Pujol Armengol, la
Sra. Montserrat Ametller Viñamata i el Sr. Albert Gil Gutiérrez, Sr. Miquel Estapé Valls, els
quals no van assistir a la sessió.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1 Especificació de la delegació de la taxa de telefonia mòbil.
Sr. Alcalde.- Ara tornem al bloc B de dictàmens, propostes o mocions resolutòries. El
primer punt de l’ordre del dia és l’especificació de la delegació de la taxa de telefonia
mòbil. Té la paraula, el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Es tracta d’una modificació d’una delegació que ja es va fer en data 4
d’octubre de 2002 de la taxa de sòl i subsòl volada de les vies públiques municipals, etc.
I en concret el que fa referència a la taxa de telefonia mòbil. Bé, es fan una sèrie de
modificacions en aquella aprovació per aclarir alguns termes que potser no estaven
massa clars i en definitiva, perquè la delegació serveixi per defensar-nos davant de les
companyies de telefonia i ens els diferents contenciosos que ha interposat l’organisme i
per cert, ja els vam comunicar en la Comissió Informativa que teníem sentència
positiva i que servirà perquè l’ajuntament ingressi més diners, si tot va bé, gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez . Algun comentari ? Algun comentari per part
del PSC? .
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà
de fixar l’abast i contingut de la delegació.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords
plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència
de disposar d’un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en
ordre a acreditar amb suficient claretat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat
que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que
fa referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient
precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens
Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències
de gestió i recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar i ratificar la
delegació de funcions aprovada per l’Ajuntament amb anterioritat a aquesta data
completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de conformitat
amb el que preveuen, els articles 47-2 h) de la LBRL i 309.2 del ROAS.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
A C O R D S:
PRIMER.- Especificar que, l’acord municipal plenari adoptat en data 4 d’octubre de
2002 relatiu a la delegació en la Diputació de Barcelona a l’empara del que preveu
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió i recaptació de la taxa
per utilització privativa o aprofitaments especials constituits en el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
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subministraments que resultin d’interès general, abastava també a la telefonia mòbil, i
per tant, queda de la següent manera:
I- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públique municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en l’1,5 per
100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en cada
terme municipal les referides empreses i per la prestació dels servei de telefonia mòbil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació de beneficis fiscals.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris.
Pràctica de notificacions de les liquidacions.
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Actuacions d’informació i assitència als contribuients.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

SEGON.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes
que , per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació ara conferida.
TERCER..- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present
acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma
per a general coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal.”

B-2 Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU, adequació al traçat del tren
d’alta velocitat.
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt B-2 que tracta de
l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU, adequació al traçat del tren
d’alta velocitat.
Bé, aquest tema es va portar ja a aprovació en forma d’avanç de planejament en el
mes de juliol per tal recavar els informes mediambientals, es tracta de la desafectació
de la traça del TGV, que aquí apareix grafiada en color groc, el veuríem en el sòl no
urbanitzable, entrant des de Vilanova. Aquesta traça és l’antiga traça del TGV que està
qualificada en el Pla General, aquest és el tram urbà que passa per Can Colet i per
Can Borrell i torna a sortir al Sòl no urbanitzable. Aquesta traça deixa de tenir efecte en
el moment en què el TGV s’ha implantat sobre la traça vermella i el Pla General no
reflectia la traça vermella. Aquest punt ja el vam explicar. El que es tracta, bàsicament
és de qualificar de nou la traça per on realment passa el tren d’alta velocitat i deixar
sense efecte desqualificada i, per tant, passar a les qualificacions urbanístiques
adjacents la zona per on ja no transcorre el tren d’alta velocitat. Aquí veiem una mica

5

en detall el tros on s’ajunten les dos traces, arriben a Can Massaguer i aquí veiem el
sector de Can Colet, Can Borrell, que és el més afectat. Aquesta és la traça nova,
aquests són els moviments de terres per on passa el TGV ja construït que es qualifica de
nou, dins del que era un sòl urbanitzable programat i aquesta traça que apareix en
aquest G, en aquest tram passa a qualificar-se de F i en aquest tram passa a qualificarse de 3D2 i aquest tram del sector de Can Borrell, que és de propietat municipal,
aquesta reserva de sòl per un TGV passa a tenir una qualificació de verd públic.
Aquests eren els canvis. S’ha demanat aquest informe mediambiental que s’ha emès
en sentit favorable i això ha permès ja iniciar el procediment amb l’aprovació inicial
que se sotmetrà a informació pública durant el termini d’un mes a partir de la data
d’aprovació. Algun comentari per part del PSC?
Sr. Estapé.- Cap comentari.
Sr. Alcalde.- Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que el Ple municipal, en sessió de 5 de maig de 2010, va aprovar el document
d’Avanç de Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació que té com a finalitat
una adequació al nou traçat del tren d’alta velocitat, i l’informe de sostenibilitat
ambiental preliminar.
Atès que, l’esmentat document es va sotmetre a informació pública durant el termini
d’un mes i es van remetre els documents aprovats al Departament de Medi Ambient i
Habitatge per a que emetessin el document de referència (NRGS 2423, de 18 de maig
de 2010) i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per al seu informe
corresponent (NRGS 2424, de 18 de maig de 2010).
Vist que en data 4 d’agost de 2010 (NRGE 5980) va tenir entrada a l’Ajuntament còpia
compulsada del document de referència realitzat pel personal tècnic d’aquests Serveis
Territorials a Barcelona sobre la Modificació puntual del PGOU pel nou traçat del tren
d’alta velocitat, al terme municipal de la Roca del Vallès. Així mateix, es feia arribar,
adjunt, còpia compulsada de l’informe realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua, de
19 de juliol de 2010 i còpia compulsada de l’informe realitzat per l’Agència de Residus
de Catalunya, de 21 de juny de 2010.
Atès que en data 28 d’octubre de 2010 (NRGE 7926) va tenir entrada a l’ajuntament el
document per l’aprovació inicial de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL,
Adequació del PGOU al nou Traçat del TAV redactat per l’Arquitecte Albert Nebot i
Vilseca per encàrrec de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, segons la resolució
d’Alcaldia de data 2 de març de 2010.
Vist que amb la finalitat de garantir la implantació de la línia ferroviària d’alta velocitat,
la Generalitat va tramitar i aprovar l’any 1990 diversos plans especials d’infraestructura
ferroviària en les comarques de Barcelona i Girona, establint la necessària reserva
urbanística per al Tren de Gran Velocitat Barcelona – Frontera Francesa.
Atès que el Pla General d’Ordenació Urbana de La Roca del Vallès, aprovat a l’any
1991, establia la preceptiva reserva per al traçat ferroviari de nova creació destinat a la
implantació del denominat TGV, qualificant la zona afectada com clau G (sistema
ferroviari) i establint les corresponents servituds adjacents mitjançant clau 19 (zona de
servitud i protecció).
Vist que el traçat, segons memòria del PGOU, va ser tramès a l’Ajuntament pel
Departament de Política Territorial i Obres públiques, a l’espera de la formulació del
corresponent Pla Especial i que en aquell moment es trobava en fase de redacció.

6

Atès que en data 30 d’octubre de 1998, la Subdirecció General de Plans i Projectes
d’Infraestructures Ferroviàries del Ministeri de Foment va aprovar l’Estudi informatiu de la
línia d’alta velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera francesa, tram Mollet del
Vallès-La Roca del Vallès, on el traçat s’ajustava a les previsions del PGOU vigent.
Vist que a conseqüència de les allegacions presentades a l’Estudi abans esmentat, el
Ministeri de Foment va considerar oportú l’estudi de noves solucions, iniciant un procés
de collaboració amb les diferents administracions amb competència territorial.
Atès que, finalment, i mitjançant Resolució del Secretari d’Estat d’infraestructures i
Planificació de 2 d’abril de 2006 (publicat en el BOE de 26 de maig de 2006) es va
aprovar l’expedient d’informació pública de l’Estudi informatiu de la línia d’alta
velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera francesa, tram Mollet del Vallès-La Roca
del Vallès, on es modificava part del traçat original reservat en el vigent PGOU, fet que
comporta una desafectació d’aquest terrenys pels quals discorria el traçat original.
Vist l’informe favorable emès per l’Arquitecta municipal en data 3 de novembre de
2010, referent a l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU Adequació al
traçat del Tren d’Alta Velocitat, amb la indicació que caldrà per l’aprovació provisional
s’adeqüi el document a les prescripcions establertes per l’Agència Catalana de
l’Aigua, organisme al qual s’ha de donar trasllat del present expedient.
Vistos els informes de Secretaria de dates 16 d’abril de 2010 i 5 de novembre de 2010.
Vist els articles 95 i 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya –TRLUC- i els articles 116, 117 i 118 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en
endavant RLUC defineixen què s’entén per revisió del Planejament i què s’entén per
modificació. En concret, l’article 116 del RLUC entén per revisió del planejament quan
es realitza per l’adopció de nous criteris respecte a l’estructura general i orgànica o el
model d’ordenació de classificació de sòl preestablerts. També en el cas que s’hagin
acomplert els terminis fixats pel pla i es donin els requisits establerts en l’article 93 de la
llei d’urbanisme. Per altra banda, l’article 117 del RLUC defineix, per exclusió, la
modificació dels instruments de planejament, indicant que són canvis en les seves
determinacions, inclosos els canvis de classificació del sòl i els sistemes generals, sempre
que no comportin una revisió. Per tant, a la vista de la documentació aportada,
l’especificitat i el reconeixement explícit que es proposa, es pot concloure que la
proposta és una Modificació puntual del Pla General.
Atès que els articles 96.1 del TRLUC i 117.3 del RLUC estableixen que les modificacions
dels instruments de planejament, se subjecten al mateix procediment que per a la seva
formació.
Vist que a l’expedient s’incorpora l’informe de sostenibilitat ambiental i que no s’han
formulat allegacions durant el període d’informació pública del document d’Avanç de
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació, que tenia per finalitat una
adequació al nou traçat del tren d’alta velocitat.
Atès que l’article 85.1 del TRLU estableix que l’organisme competent per a l’adopció
dels acords d’aprovació inicial i provisional és l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Vist que l’acord d’aprovació de l’instrument de Modificació del PGO correspon al Ple
de l’Ajuntament, de conformitat amb allò establert a l’article 22.2, apartat c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local, i la Disposició addicional novena del Reial
decret llei 2/2008, pel que s’aprova el Text refós de la llei del sòl.
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De conformitat amb l’article 85.4 del TRLUC, una vegada aprovada inicialment la
modificació, s’ha de sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació en els Diaris i butlletins oficials i a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació, així com en la pàgina web i en el taulell d’anuncis de la corporació,
computant-se el termini d’informació pública, en virtut del que disposa l’article 23.4 del
RLUC, des de l’última publicació obligatòria.
Malgrat el que s’acaba de dir, en atenció al fet que forma part del document l’informe
de sostenibilitat ambiental (ISA), el període d’informació pública s’haurà d’ampliar a un
mínim de 45 dies, de conformitat amb el que estableix l’article 23 de la Llei 6/2009, de
28 d’abril, d’avaluació ambiental de Catalunya, de conformitat amb la qual, l’obertura
del tràmit de consultes s’ha de notificar individualment a les administracions públiques
afectades i al públic prèviament identificat amb a interessat, i l’anunci d’informació
pública s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari
de gran tiratge a Catalunya i en un altre d’àmbit local, en funció de l’àmbit
supramunicipal o municipal al qual faci referència el pla o el programa. Es poden
emprar també els altres mitjans de publicitat que estableix la normativa sectorial
aplicable al procediment d’elaboració del pla o programa.
Segons l’article 85.5 del TRLUC, simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de
sollicitar informe als organisme afectats per raó de llur competències sectorials, que en
aquest cas són: Ministerio de Fomento, Agència Catalana de l’Aigua, Departament de
Medi Ambient i Habitatge; i Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Aquest
informe s’haurà d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un
termini major.
Segons l’article 85.7 del TRLUC i l’article 117.3 del RLUC, simultàniament al tràmit
d’informació pública també s’ha de concedir audiència als ajuntament confrontants
amb l’àmbit objecte de modificació, i que en aquest cas, es poden concretar en:
-

Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament d’Òrrius
Ajuntament de Dosrius

Transcorreguts els esmentats terminis i a la vista de les allegacions presentades,
l’Ajuntament adoptarà l’acord d’aprovació provisional que correspondrà al Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb allò establert a l’article 85.1 del TRLUC i 22.2, apartat
c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local. Aquest acord s’ha d’adoptar
en el termini de dos mesos des del finiment del període d’informació pública establert a
l’article 85.4 del TRLUC.
Davant l’eventual aprovació inicial de la modificació, l’article 73.2 del TRLUC estableix
una suspensió automàtica de l’atorgament de llicències que en ell s’indiquen, la qual
tindrà una durada d’un any des de la publicació de l’acord d’aprovació inicial (article
103.2 del RLUC) en els àmbits en els que les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic. L’acord de suspensió s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial i s’ha de referir en qualsevol cas a àmbits identificats gràficament. Els àmbits
serien els identificats en els annexes gràfics de l’avanç.
El quòrum per a l’adopció dels acords d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament, de
conformitat amb allò establert a l’article 47. 3. lletra ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
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Bases del règim local, és el de majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de la Roca del Vallès. Adequació al traçat del tren d’alta velocitat redactat
per l’Arquitecte Albert Nebot i Vilaseca.
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies el projecte de
modificació del Pla General mitjançant inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Diari El
Punt i al Taulell d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web www.laroca.cat.
Tercer.- De conformitat amb allò establert a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, donar trasllat del
present acord als següents organismes oficials, per tal que emetin el corresponen
informe:
•
•
•
•

Ministerio de Fomento
Agència Catalana de l’Aigua
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Quart.- Simultàniament, al tràmit d’informació pública concedir audiència als
Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el del municipi i que són els
següents:
 Ajuntament de Granollers
 Ajuntament de les Franqueses del Vallès
 Ajuntament de Cardedeu
 Ajuntament Llinars del Vallès
 Ajuntament de Vilanova del Vallès
 Ajuntament d’Òrrius
 Ajuntament d’Argentona
 Ajuntament de Dosrius
Cinquè.- Suspendre l’atorgament de llicències a que es refereix l’article 73 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, en els àmbits identificats en l’àmbit objecte de
modificació. ”
B-3 Verificació del Text Refós de la modificació puntual del PGOU sobre imprecisions
normatives.
Sr. Alcalde.- Passem al punt B-3. El punt B-3 tracta de la verificació del Text Refós de la
modificació puntual del PGOU sobre imprecisions normatives. Aquest és un document
que ja va fer tota la tramitació, ja es va aprovar un document de participació
ciutadana es va fer tot un procés, es va fer aprovació inicial i aprovació provisional el
mes de gener i es va remetre a la comissió d’urbanisme de Barcelona, la Comissió
d’Urbanisme va respondre el mes de juny amb un informe que calia esmenar una sèrie
de conceptes. Aquesta sèrie de conceptes d’una manera molt resumida s’han
considerat per part dels serveis tècnics municipals i per part dels serveis jurídics. N’hi ha
alguns que s’han pogut atendre i d’altres que s’ha cregut oportú defensar la posició del
primer document i, per tant, justificar millor perquè puguin rebre l’aprovació definitiva.
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En aquest quadre hi ha una miqueta el resum per no estendrem massa, atès que és un
tema molt conegut, hi ha una sèrie d’articles, el 39,1, el 39,5, 41, 94.3 C, 104, 100.6, 160.6
pel que fa a la inclinació de les cobertes el 160.6, el 107, el 119. 4 C, el 125, el 129, el 136,
159.3 C, 167.8, 389.4, 397, 399, 402.4, que la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona ha revisat el contingut dels articles i proposa mantenir el redactat d’alguns
d’aquests articles i proposa mantenir el redactat del Pla General d’Ordenació vigent,
per tant, el que hem fet és mantenir el redactat d’alguns d’aquests articles el 39.1, el
39.5, el 41, 94.3 C, 104, 100.6, 660.6, d’inclinació de cobertes el 119.4 C i el 159.3 C i en
canvi, hi ha uns altres articles que en aquests s’ha fet justificacions per defensar la
posició que tenia l’ajuntament, concretament, l’article 107 que regula les separacions
d’edificacions amb límit de parcella amb la clau 3A, la clau 3A és la qualificació
aïllada del barri de la Torreta és una qualificació urbanística que obliga a separar els
edificis 2 metres de la porció veïna. En aquest cas els edificis existents a la Torreta, la
majoria d’ells estan separats un metre i mig, provinents d’una normativa anterior de les
normes subsidiàries. Això dificulta molt el procés edificatori tal com s’ha produït a la
Torreta, en el qual cadascú construïa la seva casa. Aquesta separació de metre i mig
potser després aixecava una primera planta perquè tenia una necessitat familiar i li
quedava una segona planta. En el moment en què el Pla General modifica una
separació mig metre i obliga a separar-se dos dificulta molt construir sobre una
estructura que no està alineada i, per tant, d’alguna manera està limitant la segona
planta que es pot construir o la primera en cas d’habitatges que només tinguin una
planta. Això no afectaria a l’obra nova, per tant, la posició de l’ajuntament és defensar
aquesta situació que realment tenim al municipi que és un problema que ha tingut
problemes greus pels particulars i que se solucionaria amb la proposta que es va fer de
l’article 107, per tant, es justifica millor el motiu de perquè es canviava aquell article per
permetre les edificacions d’edificis existents, no a 2 metres, sinó a metre i mig. Els articles
125, 129 i 136 fan referència al percentatge d’ocupació de les edificacions en el terreny
d’edificació aïllada. Aquí es va fer una justificació, fins i tot, en el procés participatiu hi
va haver participacions ciutadanes en aquest sentit. Aquí l’ocupació és del 30%, però a
partir de parcelles superiors a 600 metres disminueix el 26%, es donava la circumstància
curiosa que una parcella de 599 metres, és a dir, 1 metre menys que 600 podia
construir en ocupació molt més que una parcella de 601. Això és absurd i s’ha fet la
justificació perquè l’ocupació pugui ser sempre del 30%. Aquesta limitació del Pla
General d’alguna manera anava en parallel a que quan més gran és una parcella, és
més lògic que l’habitatge sigui de mida similar a parcelles més petites, però ocupi
menys. A la pràctica resultava que quan ens movem en aquest estadis petits de 500,
600, 700 metres, realment baixar al 26, dificulta encabir segons quin tipus d’habitatges i
d’aquesta manera el que fèiem era unificar el percentatge del 30%. S’ha tornat a
justificar, s’ha justificat millor perquè la Comissió d’Urbanisme pugui aprovar el
document. L’article 167.8 que regula les condicions estètiques dels edificis de la clau 6,
és la clau industrial en el polígon de la Unitat d’actuació número 5, aquí darrera de
l’ajuntament, refent a la possibilitat a la construcció de coberta en plana, segons tipus
d’ordenació amb volumetria específica. Aquí la Comissió d’Urbanisme d’alguna
manera limitava i anava a la norma genèrica de coberta inclinada quan és un tipus de
tipologia de naus industrials que justifica perfectament la coberta plana. La modificació
de l’article 389.4 que regula les condicions dels elements admesos per sobre de
l’alçada reguladora en el tipus d’ordenació d’alineació a vial, aquest feia referència
bàsicament a una sèrie d’elements tècnics i d’una sèrie i de cobertes inclinades que es
poguessin ocupar, bàsicament les golfes, perquè poguessin estar regulades. La
modificació de l’article 397 que regula el vol que s’admet pels ràfecs en referència
amb el paràmetre d’ocupació, la modificació de l’article 399 en referència amb
l’alçada de les tanques en front als espais públics del tipus d’ordenació segons
edificació aïllada. Aquest és un article que genera molt problema perquè el Pla
General marca 60 centímetre de tanca, és una alçada molt baixa, el ciutadà que
construeix de nou demana una alçada més alta de tanca i acaba executant-la i llavors
quan els serveis tècnics fan una inspecció, es troben amb unes tanques més altes de les
que diuen la llicència i de les que diu la normativa. Aquí curiosament la Comissió
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d’Urbanisme ens va dir que no acceptava aquest article perquè canviaria la tipologia
del municipi. S’ha pogut demostrar que la major part de tanques del municipi superen
en molt l’alçada de 60 centímetres i s’intentarà que es torni a admetre l’alçada de
metre vint que s’havia proposat. La Comissió d’Urbanisme demana modificar el
redactat en el sentit indicat en la part expositiva dels articles 39.10, 94.6, 99, 106.4, 118.4,
158, 368 i apartat 23.6 de la memòria, 169, 368, 369, 346.3, 350, 352, 372, 373, 383 i 468 en
aquest cas s’ha revisat el contingut dels articles mencionats i es modifica el redactat
dels articles 39.10, 94.6, 118.4, 158, 369, 346.3, 350, 352, 372, 373, 383 i 468 en canvi en els
articles 99 es proposa mantenir el redactat, en el cas del 99 regula els sòls no ocupats
per l’edificació, en el 106.4 també es proposa mantenir el redactat que és la
consideració del punt d’arrencada de la coberta a la cara inferior de la façana i les
condicions del sotacoberta habitable, aquí calculades les alçades reguladores, el que
preteníem és que l’alçada interior mínima pogués ser de 90 centímetres i la Comissió
d’urbanisme ens demanava que fos de 40, 40 realment deixaria unes alçades molt
baixes en l’interior d’aquest sota habitables i ens refredem en mantenir l’alçada de 90
centímetres i la modificació de l’article 69 que fa referència a la definició de façana
interior de la clau 6 que és la zona industrial i per últim en un tercer punt per tal de
poder valorar el redactat proposat cal justificar el redactat de l’article 118.4 C, en
aquest cas crec recordar que es tractava d’una errada material, el 3.C és una zona
d’habitatge adossat que es troba només a Santa Agnès que en un plànol apareixia
grafiat d’una manera i en un altre plànol d’una altra. El que s’ha fet és corregir l’errada i
justificar-la i això en resum és la verificació d’aquest text refós conforme les prescripcions
que ha demanat la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 21 de maig de 2009, va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la
Roca del Vallès sobre imprecisions normatives, errors materials i adequació al traçat de
noves infraestructures, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament i formulat per
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Vist que, un cop realitzada la tramitació pertinent, el Ple de l’Ajuntament, en sessió de
data
21 de gener de 2010, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès sobre
imprecisions normatives, errors materials i adequació al traçat de noves infraestructures.
Així mateix, es va acordar elevar i traslladar l’expedient a la Comissió d’Urbanisme e
Barcelona, de conformitat amb el estableix l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’Ordre
PTO/343/2005, de 27 de juliol, als efectes de continuar la tramitació de l’expedient fins a
la seva aprovació definitiva.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 13 de maig de
2010, acordà suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació sobre imprecisions normatives i errors materials de la Roca del Vallès
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin
les prescripcions contingudes en la part expositiva de l’esmentat acord.
Vist que els Serveis Tècnics Municipals han redactat un Text refós sobre la Modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana sobre imprecisions normatives i errors
materials, el qual incorpora el document zero (0) “Informe de les determinacions les
determinacions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme”.
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Atès que l’esmentat Informe de les determinacions de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme, incorporat al Text refós objecte d’aprovació, indica que:
-

-

es proposa mantenir el redactat segons PGOU vigent dels articles 39.1, 39.5, 41.1,
94.3c, 104, 100.6 i 160.6 únicament pel que fa a la inclinació de les cobertes,
119.4c i 159.3c.
Es proposa mantenir el redactat proposat en el document de modificació
presentat en referència als articles 107, 125, 129, 136, 167.8, 389.4, 397, 399 i 402.4
es modifica el redactat dels articles pel que fa als articles 39.10,94.6, 118.4, 158,
369, 346.3, 350, 352, 372, 373, 383 i 468.

Vista la Disposició transitòria quarta, lletra b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel que s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme, que disposa que en tots aquells
aspectes que no siguin objecte de regulació específica, el règim aplicable al
planejament urbanístic general en tràmit és el següent: ...les modificacions de les
delimitacions de sòl urbà i del planejament urbanístic general es regeixen, quant als
seus aspectes formals i substantius, per la normativa vigent en el moment de la seva
aprovació inicial. Les modificacions de les delimitacions de sòl urbà i del planejament
urbanístic general aprovades inicialment desprès de l’entrada en vigor de la Llei
26/2009 – de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives-, es
regeixen per les determinacions que estableix la present Llei per als plans d’ordenació
urbanística municipal i llurs modificacions.
Vist l’article 94.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, que estableix que qualsevol dels elements d’una figura de
planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació.
Atès que l’article 90.1.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme disposa que l’òrgan
competent per a l’aprovació definitiva d’una figura del planejament urbanístic –que,
en aquest cas, correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de
conformitat amb l’article 78.a) del Text refós de la Llei d’urbanisme- pot adoptar la
resolució que escaigui d’entre les següents:...la suspensió total o parcial del tràmit
d’aprovació del planejament, per raó de deficiències esmenables.
Vist que l’article 90.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que les esmenes a
què es refereixen els apartats 1.a i 1.b han d’ésser introduïdes en el planejament
urbanístic per l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior, el qual ha de presentar
novament el document esmenat a l’aprovació definitiva de l’òrgan competent,
després d’haver convocat, si ho determina l’acord de suspensió, i d’acord amb el que
sigui establert per reglament, un nou tràmit d’informació pública. Si, un cop fet
l'advertiment pertinent, el dit organisme no presenta el document esmenat en el termini
de tres mesos, es produeix la caducitat de l'expedient, llevat que les persones
promotores sollicitin de subrogar-s'hi o que, per raons d'interès general, resulti
convenient de culminar l'expedient i, amb vista a això, s'hi subrogui l'òrgan competent
per a l'aprovació definitiva.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer.- Verificar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de la Roca del Vallès sobre imprecisions normatives i errors materials redactat
pels Serveis Tècnics Municipals en novembre de 2010, en execució de l’acord adoptat
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per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió celebrada en data 13 de
maig de 2010.
Segon.- Remetre el Text refós esmentat a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, de
conformitat amb el que estableix l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme als efectes de continuar la
tramitació de l’expedient fins a la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Serveis Tècnics Municipals corresponents.”

B-4 Aprovació de la modificació pressupostària 18/2010 sota la modalitat de
transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa.
Sr. Alcalde.- El quart punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació de la modificació
pressupostària 18/2010 sota la modalitat de transferències de crèdit entre diferents
àrees de despesa. Té la paraula el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Portem a aprovació una modificació de crèdit que és una conseqüència
del Decret d’austeritat per a la reducció del dèficit públic que es va aprovar el mes de
maig d’aquest any. Com a conseqüència d’aquest decret es baixava un 5% el sou dels
funcionaris i aquest estalvi s’havia de destinar a amortització de préstec. Aquesta és la
conseqüència d’aquest estalvi del nostre ajuntament que en el cas de l’any 2010 puja
un total de 55.584, 80 €. Tenim la relació de partides que queden afectades i la partida
en què es destinen aquests diners que surten del capítol 1 van a parar al capítol 9.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Algun comentari per part del
PSC?
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“ATÈS que les transferències de crèdit es regulen al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial
Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de
Pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 40 del RD 500/90, aquestes modificacions són la
modificació del pressupost de despeses, mitjançant la qual, sense alterar la quantia
total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
ATÈS que el Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, declara com a recursos afectats els
derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de costos de personal i que han de
destinar-se segons l’ordre de preferència, a disminuir el nivell d’endeutament a llarg
termini.
ATÈS l’article 37 del RD 500/90, segons el qual, aquests expedients han de ser incoats per
ordre de l’Alcalde, havent-se d’acompanyar d’una memòria justificativa de la
necessitat de la mesura.
VISTES la Memòria justificativa de la necessitat de la modificació, els informes
d’intervenció i demés documents.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 18/2010 sota la modalitat de
Transferència de Crèdit entre diferents àrees de despesa, de conformitat amb el
següent detall:

Aplicacions pressupostàries que transfereixen:
APLICACIÓ
00 912 10000
00 912 11000
00 912 12003
01 920 12000
01 920 12003
01 920 12004
01 920 13000
01 920 13100
01 925 12003
01 925 12004
01 925 13100
02 150 12000
02 150 12001
02 150 12003
02 150 12004
02 150 13100
03 130 12004
03 132 12001
03 132 12004
04 931 12000
04 931 12001
04 931 12003
05 330 13000

DENOMINACIÓ
Organs de Govern
Retribucions personal eventual
Retribucions personal
funcionaris grup C1
Retribucions personal
funcionaris grup A1
Retribucions personal
funcionaris grup C1
Retribucions personal
funcionaris grup C2
Retribucions personal laboral fix
Retribucions personal laboral
temporal
Retribucions personal
funcionaris grup C1
Retribucions personal
funcionaris grup C2
Retribucions personal laboral
temporal
Retribucions personal
funcionaris grup A1
Retribucions personal
funcionaris grup A1
Retribucions personal
funcionaris grup C1
Retribucions personal
funcionaris grup C2
Retribucions personal laboral
temporal
Retribucions personal
funcionaris grup C2
Retribucions personal
funcionaris grup A2
Retribucions personal
funcionaris grup C2
Retribucions personal
funcionaris grup A1
Retribucions personal
funcionaris interins
Retribucions personal
funcionaris grup C1
Retribucions personal laboral fix

IMPORT
3.023,84
1.744,16
585,68
1.608,32
2.294,96
571,84
1.923,92
521,92

560,56
1.355,52
293,68
2.008,72
1.888,32
588,16
624,16
1.230,48
348,56
727,28
14.997,12
1.395,20
632,32
1.370,08
290,56
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05 330 13100
05 332 13000
05 920 12000
05 920 12004
05 920 13000
06 160 12000
06 160 12004
06 160 13000
06 160 13100
06 920 13000
07 230 13100
08 321 13000
08 321 13100
09 340 12003
09 340 13000
13 241 13000
13 241 13100

Retribucions personal laboral
Retribucions personal laboral fix
Retribucions personal
funcionaris grup A1
Retribucions personal
funcionaris grup C2
Retribucions laboral fix
Retribucions personal
funcionaris grup A1
Retribucions personal
funcionaris grup C2
Retribucions laboral fix
Retribucions laboral temportal
Retribucions laboral fix
Retribucions laboral fix
Retribucions laboral fix
Retribucions laboral
Retribucions personal
funcionaris grup C1
Retribucions laboral fix
Retribucions laboral fix
Plans d’ocupació

796,96
2.001,52
2.557,76
319,28
785,44
1.079,12
625,84
2.085,92
242,32
285,84
1.935,68
499,60
130,48
440,56
266,24
640,00
306,88

Aplicacions pressupostàries on van destinats els crèdits:

APLICACIÓ
04 01 91101

DENOMINACIÓ
Amortització préstec fora del sector
públic

IMPORT
55.584,80

SEGON .- Publicar el present acord al B.O.P, per al tràmit d’informació pública, exposar
durant un període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals. En el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini esmentat,
l’acord de modificació del pressupost de l’exercici 2010, s’entendrà definitivament
aprovat per aquesta Corporació.
TERCER .- Facultar al Sr. Alcalde - President, tant àmpliament com en Dret sigui possible
per a les signatures dels documents necessaris per l’execució d’aquest acord.”
B-5 Concertació d’una operació de préstec.
Sr. Alcalde.- El punt B-5 de concertació d’una operació de préstec, el retirem de l’ordre
del dia. Explico perquè, perquè s’entengui, aquest préstec estava sotmès a una
condició i a un tipus d’interès fix i amb un derivat que ens havia proposat un derivat de
les tres que ens van demanar a oferta, l’entitat que oferia el préstec en les condicions
més favorables. Aquest derivat ha anat evolucionant i a data d’avui aquest préstec no
estava en condicions tan favorables com el dia que es va convocar la comissió
Informativa, han transcorregut 15 dies des d’aquell dia i en aquest moment no és el més
favorable respecte dels altres 2, per tant, retirem aquest punt de l’ordre del dia, però
introduirem un punt per urgència al final d’aquest bloc per introduir el préstec que té les
millors condicions favorables a data d’avui en tot cas això ho farem al final del bloc de
dictàmens, propostes o mocions resolutòries, debatrem el punt per valorar la urgència
primer i en tot cas, després si s’escau debatre i votar aquesta concertació del préstec.
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Per l’alcaldia es retira aquest punt de l’ordre del dia .

B-6 Desestimació recurs reposició contra aprovació projecte carrer Sant Sadurní.
Sr. Alcalde.- El punt B-6 tracta de la desestimació del recurs de reposició contra
l’aprovació del projecte del carrer Sant Sadurní. El 15 de juliol es va d’adoptar l’acord
d’aprovar definitivament el projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní, no hi havia
allegacions en aquell moment i es van resoldre, crec que hi havia alguna allegació en
el tema de l’ocupació directa que es van resoldre, però en el projecte d’urbanització
no n’hi havia cap. Un cop aprovat el 27 de juliol, el Sr. Carles Fernández en
representació del grup del PSC de la Roca del Vallès interposa recurs de reposició
contra l’aprovació definitiva perquè entén que no s’han resolt unes allegacions d’uns
veïns al projecte. Concretament es tractava d’unes allegacions que es van presentar
en referència a un acord del ple de 5 de maig, en què s’aprovava inicialment el
projecte de Sant Sadurní i es va sotmetrà a informació pública. Les allegacions
d’aquests veïns feien referència, es van presentar el 2 de juny i feien referència en la
part expositiva la qual literalment diu:
“Un grup de veïns de la Roca han tingut coneixement del projecte d’aquest
coneixement de fer reformes al carrer del Bosc, o a alguns carrers de l’escola Pilar
Mestres i al carrer Catalunya.”
Això s’acompanyava d’una recollida de signatures Aquesta allegació referida al
projecte denominat “ projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, a
l’escola Bressol, a la biblioteca i al centre cultural, objecte de finançament per part del
fons estatal d’ocupació i sostenibilitat local el qual va ser aprovat per junta de govern el
25 de febrer, per tant, eren unes allegacions que en aquest projecte entraven fora de
termini i un cop transcorregut el termini d’informació pública, ja aprovat definitivament,
fins i tot ja s’havia adjudicat l’obra o si no s’havia adjudicat estava a punt d’adjudicarse, ja s’havia reunit la mesa de contractació. És evident que aquestes allegacions no
tenen res a veure amb el carrer Sant Sadurní, eren unes allegacions al carrer del Bosc
en tot cas o en aquest projecte d’accessibilitat de l’escola Pilar Mestres i el que es
proposa és resoldre aquest recurs de reposició, resoldre en sentit desfavorable, en el
sentit de desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Carles Fernández, en
representació del grup municipal socialista de la Roca del Vallès, contra l’aprovació
definitiva del projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní, atès que no correspon a
aquest recurs, és a dir que l’allegació a la qual fa referència no té res a veure amb el
projecte del carrer Sant Sadurní. Algun comentari? Algun comentari per part del PSC?
Sr. Estapé.- Sí, voldríem fer alguns comentaris en relació amb les allegacions d’aquests
veïns entre els quals estic segur que jo m’hi vaig afegir. Feien referència bàsicament a
un projecte del Pla Zapatero, per entendre’ns, però també feien referència al carrer
Sant Sadurní. Respecte a les allegacions del projecte del pla Zapatero, ja que vostè
n’ha fet menció, recordar que la majoria d’ajuntaments han aprovat aquests projectes
per Ple i que, per tant, hi ha hagut un procés totalment obert de participació ciutadana
perquè els ciutadans poguessin presentar-hi allegacions. Aquests projectes es van
aprovar per Junta de Govern, únicament, i no es va fer cap tasca d’informació prèvia
als veïns sobre el que implicava aquest projecte. S’ho van trobar fet perquè, com vostè
sap molt bé, no tots els ciutadans van al web municipal a consultar les actes de la junta
de govern i si a més a més, hi ha problemes amb la seva publicació i es publiquen amb
mesos d’endarreriment, doncs lògicament és molt difícil que se n’assabentin, per tant,
respecte al projecte que feia referència al carrer del Bosc, els veïns van veure mermats
els seus drets de participació ciutadana, potser jurídicament i estrictament no, perquè sí
que estava publicat en algun diari oficial, però sí des del punt de vista de participació
ciutadana real. En tot cas, respecte a aquest tema ens alegrem que l’ajuntament
rectifiqués i no fes una absurditat de fer un carril sobre el mateix carril del carrer del
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bosc que no era el més segur i que a més a més inhabilitava a alguns veïns el seu accés
en el seu garatge, la qual cosa hauria estat una tonteria totalment i hauria pogut
generar conflictivitat veïnal i jurídica segurament. Respecte al tema del carrer Sant
Sadurní, es feia referència en alguns punts al carrer Sant Sadurní i demanava coses molt
senzilles, molt poc tècniques, suposo que la persona que va fer la proposta, aquest
escrit, doncs no és tècnic ni és jurista ni té cap mena ... i demanava coses que
s’informés en detall als veïns dels canvis proposats, que es consensuessin amb els veïns
aquests canvis. Lògicament, això no són qüestions ni tècniques ni jurídiques, el que sí
que a mi m’ha traslladat algun d’aquests veïns és que en una reunió que va tenir amb
un representant dels 481 que van signar, vostè es va comprometre personalment a fer
una reunió amb tots els veïns que signaven aquestes allegacions. Potser en aquell
moment no es pensava que n’hi haguessin tants, però en tot cas, aquesta reunió amb
aquests veïns personalment no s’ha produït i jo entenc que la paraula de l’alcalde s’ha
de complir, d’explicar als veïns els projectes, s’hauria de complir de totes, totes. En tot
cas, entenem que jurídicament perquè hi ha un informe jurídic que diu que aquests
comentaris, que aquests suggeriments o aquestes demandes d’aquests veïns no són
allegacions pròpiament i ho desestima. La qüestió de fons al final és aquest carrer de
Sant Sadurní que ara s’obre perquè servirà ara a curt termini, a llarg termini tots tenim
clar que aquest és un carrer importantíssim per a la mobilitat del municipi, però servirà i
serà útil quan aquest carrer de Sant Sadurní enllaci, es perllongui fins a la carretera de
Vilanova. Només fer un tros i derivar una bona part del trànsit de pas que passa pel
Carrer Catalunya , pel mig del poble, pel carrer Tenor Vinyes, que és un carrer del
centre del poble que no està preparat per fer tot això, doncs és una temeritat. Jo li
voldria demanar i li voldria preguntar i que em respongués, si ja tenen un conveni signat
amb la Diputació per derivar el trànsit, aquest 4000 vehicles al dia pel carrer Tenor
Vinyes i voldria que em digués, atès que ja han començat les obres, volíem saber si
aquest diners estan sent ben invertits, tenen un conveni en què la Diputació accepta
aquesta derivació del trànsit, un.
Dos, li volia preguntar si el ferm del carrer Sant Sadurní està preparat per suportar el
trànsit pesat i aquí també ens ha arribat alguns comentaris en retard, no hem pogut
presentar allegacions perquè ens ha arribat en retard. Ens comenten que ni el ferm del
carrer Tenor Vinyes ni el que s’està fent Ara, el que es planteja fer ara amb el carrer Sant
Sadurní està preparat per suportar el trànsit pesat que es vol derivar, el trànsit que ara
està passant pel carrer Catalunya perquè si no és així, estarem llençant novament els
diners. Primer llençant els diners en fer només un tros de carrer que no porta a enlloc i
segon perquè si acaba servint perquè acabin passant alguns vehicles, doncs aquest
ferm durarà molt poc temps i s’haurà de refer amb molt poc termini. La nostra posició
respecte d’aquest projecte del carrer Sant Sadurní l’hem exposada ja públicament. És
un carrer que s’ha de fer, però s’ha de fer ben fet i s’ha de fer que enllaci fins la
carretera de Vilanova. Fer un tros i traslladar el problema del trànsit del carrer
Catalunya a carrers de dins del poble, em sembla una absurditat i una temeritat,
gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Miri, en aquest mandat no s’ha llençat ni un euro, els
diners han estat molt ben invertits per necessitats reals del poble, s’han anat
complementant xarxes viàries, s’ha anat posant el municipi en normatives tan bàsiques
com és l’accessibilitat o el compliment de la contaminació lumínica, s’han adequat
xarxes de serveis d’aigua i d’enllumenat públic o elèctriques i s’ha fet tota una sèrie de
millores en equipaments absolutament necessaris pel municipi i s’ha construït una
escola sencera, s’ha posat una escola nova a Santa Agnès i s’ha iniciat les obres de
l’escola nova de la Torreta, per tant, és un mandat de moltes realitzacions, en el qual
no s’ha llençat ni un euro. Aquest carrer és un carrer, com molt bé vostè ha dit, un
carrer molt important pel municipi, és un carrer fonamental de vertebració que porta
molts anys taponat amb la zona més clara de creixement, és aquest carrer d’aquí,
aquesta és la rotonda que tenim venint de Granollers, carrer Sant Sadurní que en
aquest moment mor aquí i que tot aquest trànsit el llença cap a un taponament que es
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produeix aquí a la plaça de l’era. Això juntament amb el carrer Catalunya que té una
secció molt estreta entre la carretera de... més aviat entre el carrer Lope de Vega i el
carrer Espronceda té una secció molt estreta, molt perillosa amb voreres de 90
centímetres i calçades de doble carril de 2.90 cada un. Aquesta situació és insostenible
a data d’avui perquè per aquest vial hi passen 7000 vehicles. Com s’obre aquest carrer
d’aquí fins al sector que diu vostè que és més o menys per aquí baix, doncs s’ha d’obrir
per trams, les inversions públiques són molt costoses i no es poden fer totes de cop aquí
estem invertint ara 300.000 €. Aquest primer tram passa per sota el camp de futbol i
arriba on hi havia l’antiga nau de les patates fregides, de la Unitat d’actuació núm. 9. Hi
ha un segon projecte d’urbanització, ja aprovat, que enllaça amb el carrer Tenor
Vinyes, ens torna al carrer Catalunya, per tant, aquest tram urbà que és el més perillós,
més cèntric i el que és una veritable barrera que dificulta la vida i la convivència
ciutadana amb aquesta situació que està pactada amb la Diputació de Barcelona, la
qual està treballant aquest tema des del primer moment absolutament implicada i
dialogant i en relació amb la Generalitat de Catalunya que és la propietària de la
carretera, la Diputació només és l’òrgan gestor, tenim redactat un esborrany de
conveni que és el que m’ha preguntat, aquest conveni encara no està signat, però
s’està fent tot en relació amb aquest conveni. Aquest conveni es va projectar en
aquesta configuració en la licitació, les empreses ofertants van oferir fer tot el ferm
preparat per sostenir tot el trànsit passat que és un altre de les preguntes que m’ha fet,
és a dir, no només el carril de pas, sinó la zona d’aparcament s’habilita per sostenir
trànsit pesat. Per què? Perquè la Diputació ens demana tenir una alternativa de pas si
mai hi ha un accident en aquesta carretera i queda collapsada, és a dir el carrer Sant
Sadurní canalitzaria el trànsit descendent en sentit sud en direcció Vilanova en un sol
carril per no sobrecarregar aquesta via, no crear una altra barrera , la mateixa barrera
que tenim aquí, no crear-la aquí quan es preveu el creixement del municipi cap aquí
baix on hi ha un Pla Parcial molt important pendent de desenvolupar i aquí hi ha una
unitat d’actuació que recull la continuïtat i l’enllaç amb el carrer tenor Vinyes. En el
carrer Tenor Vinyes es faran proves de comprovació del ferm i si en zones on aquest
ferm no està preparat evidentment s’haurà d’adequar. El carrer Tenor Vinyes patirà una
situació transitòria d’enllaç. La voluntat és que d’aquests 100.000 vehicles, dels quals
5.000 són de pas, 5.000 són de fora del municipi, doncs començar a fer fora d’aquestes
vies urbanes que han de ser vies de convivència, fer fora a aquest trànsit i convertir
aquesta carretera en carrer, en passeig urbà, amb una vorera de tres i mig i una altra
de metre i mig, per tant, disminuint a un sol carril aquests sentit de pujada, aquest sentit
nord, direcció Cardedeu, per entendre’ns. De tal manera que aquí, esborraríem la
barrera, trauríem la barrera del mig, recuperaríem una via de convivència, una via on
es podria assentar comerç, on es podria passejar, on es podria tenir unes condicions. El
trànsit baixaria automàticament a la meitat, suposant que segueixi passant el mateix
trànsit, per tant, de 7.000 vehicles, passaríem a 3.500 aquí i a 3.500 aquí, però aquesta
operació preveu una sèrie de elements dissuasoris pel trànsit que el que fan,
precisament, és reduir la intensitat d’aquest trànsit. És necessari una actuació per part
de la Generalitat de Catalunya que porta molts anys de retard, que són les calçades
laterals de l’AP-7, la C-35 que serà la veritable variant de la Roca i de Granollers, la
veritable ronda, la que canalitzarà aquest trànsit de pas, aquests 5.000 vehicles que no
necessitem i que, per tant, hem de procurar que aquí 5.000 serà molt difícil treure’ls,
però si aconseguim treure 3.000 o 4.000, doncs realment aquí acabaríem tenint un flux
molt inferior de 1.000, 1.500 vehicles en cada sentit, de tal manera que aquests carrers
recuperarien una dignitat que ara no tenen. Així s’ha previst, de moment aquestes
orelles, previstes en projecte, no s’executaran, s’executaran amb pintura perquè en
aquest conveni que tenim redactat amb la Diputació, ens demanen tenir una
possibilitat de pas aquí, si es taponés aquesta carretera per un accident, per una
contingència o pel que pugui ser. Llavors, nosaltres aquesta collaboració amb la
Diputació que està sent molt fructífera, aquest és un projecte importantíssim pel
municipi i com que la dificultat de finançar una operació tan gran és alta, els recursos
públics són escassos, el que fem és anar fent per trams, de moment obrim un tram.
Aquest tram va íntimament lligat amb aquesta actuació que és possible que es

18

desenvolupi amb una certa immediatesa, el desitjable seria que s’executi
simultàniament. Això no es pot assegurar encara, però si no s’executa simultàniament, si
s’executarà un a continuació de l’altre i, per tant, aquest carrer no morirà aquí, sinó
que tindrem ja aquest enllaç generat. A partir d’aquí, fer l’altre enllaç fins al sector de
Can Coll, a la nova rotonda, que està projectada, doncs significa tenir clar aquest Pla
Parcial, tenir aquest Pla Parcial dibuixat, tenir les obres d’urbanització bàsiques i que,
per tant, sabem per on van els carres i per on van els serveis per poder executar per
trams , els trams que siguin prioritaris, els que siguin més interessants. Això porta una altre
ritme, per tant, el que no podem fer és seguir mantenint aquesta situació invivible en el
centre del poble, aquesta situació no és sostenible per gaire més temps i aquest
projecte, que és un projecte importantíssim pel municipi, probablement és dels
projectes més importants que s’han engegat mai, que té la collaboració de la
Diputació de Barcelona, que té la complicitat de la Diputació de Barcelona que està
implicada en la redacció d’aquest conveni, amb la redacció de documents, en la
contractació de l’empresa que ha fet l’estudi de mobilitat. Aquest és un projecte que
vostès l’han volgut bloquejar i l’han volgut bloquejar d’una manera barroera, molt
barroera i jo diria fons i tot indigne perquè utilitzar les signatures de 481 veïns que en els
escrits de signatura no posa enlloc carrer Sant Sadurní, només parlen del carrer del
bosc, excepte un, hi ha una instància que posa carrer Sant Sadurní, només una
instància, no les que recullen les signatures, doncs a mi em sembla una actitud rastrera,
és un bloqueig en un projecte més de tots els que vostès han presentat allegacions. És
a dir, vostè pot venir a dir que si l’òrgan competent per aprovar els plans Zapatero és el
Ple, és la Junta de govern i per això s’ha fet així, s’ha fet tots els períodes d’exposició
pública, com l’únic municipi que en el Pla Zapatero de l’any 99, en el FEIL, en el Fons
Estatal d’Inversió Local vam rebre allegacions a tots els projectes per part del grup
municipal del PSC, han volgut posar sempre pals a les rodes, han volgut paralitzar tots
els projectes i com més importants i més prioritaris són pel municipi més ho han fet i
aquest és el darrer cas. Aquest és un cas insòlit amb el projecte ja aprovat, amb tot el
procés molt avançat i llençat, vostès presenten un recurs de reposició, recolzant-se en
una suposada recollida de signatures que no erra per aquest objecte, sinó que era per
una altre. Això realment em sembla insòlit i realment diu molt de com són vostès, jo
realment entenc que hi ha coses que si són favorables pel poble, poder vostès
consideren que són favorables per la bona gestió d’aquest equip de govern i
consideren que són dolentes per vostès com a oposició i, per tant, han de recórrer a
aquestes actituds, però aquestes actituds no són positives, no ajuden gens al progrés
del municipi no ajuden gens a anar endavant, no ajuden gens en cap dels sentits i això
és el que ens hem trobat que vostès també han volgut bloquejar aquest projecte, m’ha
parlat de manca d’informació, s’han respectat escrupolosament tots els processos, tots,
tots els terminis d’exposició pública, s’han fet reunions amb propietaris de terrenys que
s’havien d’ocupar i que, per tant, havien d’arribar a acords amb aquests propietaris.
S’ha estat treballant durant 8 mesos tot aquest procés i aquestes persones que em van
venir a veure i que a vostè li han dit que jo em vaig comprometre a fer una reunió amb
tots els firmants d’unes firmes que jo no coneixia jo em vaig comprometre és a fer una
reunió pública com així va ser, es va fer una presentació pública on es va presentar el
projecte del carrer Catalunya, on es va presentar el projecte del carrer Sant Sadurní, on
es va presentar l’estudi de mobilitat per apart de l’empresa DOIMO, contractada per la
Diputació de Barcelona i on es va presentar també el projecte d’accessos i mobilitat de
supressió de barreres arquitectòniques a l’escola Pilar Mestres. Tot això es va presentar
aquell dia, en una sessió a la qual van assistir més de 200 persones que, voluntàriament,
van voler venir, es van passar targetes convidant a tothom, l’entrada era lliure i oberta i
es va passar per totes les bústies, per tant, qui va voler va assistir a aquella reunió, però
molt abans d’aquella reunió es va ensenyar el projecte d’accés al Pilar Mestres, a
l’AMPA de l’escola, que són els usuaris d’aquests accessos els que patien dia a dia la
dificultat d’accés i es van fer una reunió també amb un grup de veïns interessats que es
van mostrar disposats a conèixer aquest projecte de primera mà, per tant, no pot dir
que no s’han respectat els processos, no pot dir que no hi ha hagut informació i no pot
dir a més a més que vostès no ho coneixien perquè també se’ls va fer una presentació
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en una comissió de territori. S’han respectat escrupolosament tots els processos com no
pot ser d’una altra manera i un projecte tan important, s’ha presentat en conjunt a la
ciutadania en el moment en què la Diputació ens ha lliurat l’estudi de mobilitat i ha
estat possible presentar-lo i hem estat treballant conjuntament per justificar aquesta
actuació. Una actuació que és molt important. Vostès amb aquesta actitud de
bloqueig s’estan convertint en un partit radical, un partit que es situa darrera de la
pancarta i que reinvindica qualsevol cosa. Aquesta actitud diu molt poc de les actituds
que hauria de tenir un partit que ha tingut responsabilitats de govern. Un partit amb
responsabilitats de govern ha d’assumir les seves responsabilitats també quan està a
l’oposició també quan està a l’oposició i les responsabilitats en l’oposició és entendre
les dificultats d’execució d’aquest projecte que són moltes i grans i les dificultats ...pensi
que jo em vaig reunir amb la Diputada de Política Territorial el setembre de 2007 i que el
procés per desenvolupar aquesta anella viària que allibera les trames centrals urbanes i
les allibera per dignificar-les i fer-les amables als vianants. Aquesta reunió ha estat molt
fructífera perquè la Sra. Ana Hernández Bonancia, la Sra. Del President Montilla,
Diputada de Política Territorial de la Diputació de Barcelona va entendre aquest
projecte i ens ha ajudat:
Primer finançant-lo tota la xarxa Barcelona està destinada a aquesta actuació, 450.000
€ pel municipi de la Roca.
Segon donant suport tècnic, van fer un anàlisi previ de com s’havia d’actuar aquí i
després vam contractar l’estudi de mobilitat costejat per la Diputació de Barcelona,
vam fer tots els anàlisis de trànsit i finalment, això ha donat peu a què poguéssim
contractar nosaltres als enginyers que ha redactat els projectes i que aquest projecte
pugui ser una realitat ja, alguns heu passat pel carrer Sant Sadurní, estan les màquines
treballant i això va endavant. També vull destacar l’actitud collaboracionista dels
propietaris d’aquest terreny que han entès que es respectaven els seus drets urbanístics
amb aquesta aplicació de l’article 150 de la Llei d’urbanisme de l’ocupació directa de
terrenys, una actitud molt diferent de la de vostès, una actitud de propietaris que
podien estar en contra que els ocupessin els terrenys, que podrien estar en contra que
se’ls ocupés els seus terrenys que podrien tenir recels de què es garantissin aquests
drets. Tot això ha quedat garantit en els acords, tot això ha quedat garantit amb les
delimitacions que s’han fet sobre els terrenys i, per tant, s’ha fet un procés absolutament
transparent, absolutament dialogant perquè aquest és un projecte molt i molt
important pel municipi. Vostès amb la seva actitud el que intenten és bloquejar una
vegada més un altre projecte. Han impugnat tots els pressupostos i totes les ordenances
fiscals d’aquest mandat i han procurat presentar allegacions contra tot el que han
pogut, excepte les que es feien a l’estiu que mentre nosaltres treballàvem vostès es van
despistar i no han allegat contra els darrers projectes aprovats a l’estiu i, a més a més,
han mostrat el seu disgust per no haver pogut allegar contra aquests projectes, ho han
mostrat amb instàncies entrades en aquest ajuntament, vull dir que queda molt clara
quina és l’actitud del PSC de la Roca. Algun comentari?
Sr. Gil.- Sí, bé sobre les valoracions de les obres del FEOSL darrers, bé, la valoració que
se’ns fa per part de molta gent ens les valora positivament pel canvi de millora de
seguretat, d’accessibilitat dels collegis i ens segueixen preguntant perquè al final
aquesta cosa que vostè ha nomenat com a absurditat i tonteria que no donava més
seguretat, permeti’m dir que no, això que no donava més seguretat és una falta a la
veritat perquè es construïa o es pintava un carril de pujada en el carrer del Bosc entre la
vorera existent que no permet que hi pugi cap persona amb cap cotxet per les barreres
arquitectòniques que hi ha en el carrer i es creava una barrera d’aparcament. La
barrera d’aparcament, per tant, ens feia la separació entre els vehicles que pugen a
velocitats diguem-ne poc recomanables per aquest carrer a causa també de la
pendent. Una pendent que existeix des de fa anys, suposo que fa anys, els que viuen
des de fa més anys aquí, sabran si aquella pendent ja existia quan es va proposar que
l’escola bressol fos situada en aquell punt i no permetés la pujada per la rampa la
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pujada per la rampa des de Pilar Mestres tampoc es pogués fer una rampa per poder
accedir en cotxet, per tant, poder l’absurditat és no haver-ho previst en el seu moment
quan vostès tenien la manera de fer-ho, haver fet l’obra i haver fet l’escola bressol en la
mateixa ubicació si vostès creien que era la més idònia i era la coherent, però es van
oblidar la petita cosa de fer l’accés, crear un accés segur, uns accés ben fet per aquell
collegi, per tant, són coses que jo sé que vostès segur que quan en aquell moment se’ls
hi va oblidar o no la van poder fer perquè van valorar perquè era més prioritari
qualsevol altra de les seves obres de mandat, doncs bé, nosaltres vam creure que això
era una cosa que era necessària. El tema que no s’entrava en els guals, no es deixaven
entrar diguem-ne sense fer maniobres, això sí que és cert, això sí que no li negaré pas,
però que segur que s’entraria perquè si no qualsevol persona que tingui un vehicle gros
i un gual normal com seria el cas d’aquest carrer, ningú podria entrar amb els seus
vehicles grossos a les cases, per tant, el que sí que haurien d’haver fet aquest veïns era
fer maniobres. Jo entenc també que és una molèstia i llavors la gent, en principi, mira
pel bé particular sobre del bé general, és a dir l’interès particular per sobre de l’interès
general, però vostès haurien d’haver fet la següent valoració: si era una mesura diemne transitòria, però que oferia una seguretat que actualment tots els pares i mares, avis,
que porten canalla en cotxets o molts que no el porten en el cotxet, però que es veuen
obligats a baixar de les voreres perquè els gossos criden, es tiren contra la tanca no sé
què i els nens volen baixar allà hi ha hagut més d’un ensurt i segur que n’hi seguirà
havent, esperem que mai passi res. Sé que ningú vol que passi res i, per tant, són coses
que valoracions ...jo he parlat amb veïns que van signar contra aquesta solució, no?
També els he fet la pregunta de si se’ls va informar que això s’utilitzaria pel carrer Sant
Sadurní, la resposta ha estat que no, que en cap moment se’ls va dir res del carrer Sant
Sadurní i que després s’havia utilitzat, però bé això ja és depèn de la persona que vulgui
recollir unes signatures amb un esperit i després l’utilitzi d’una altra manera. El carrer Sant
Sadurní és un carrer que en el darrer ple, en què vam debatre aquest punt vostès
també estaven totalment d’acord en què era totalment necessari, per tant, és una
cosa que ja vàrem valorar, si bé vostès consideraven que havia de ser de doble sentit i
seguir fins l’enllaç a Can Coll. També, van dir que no era cert que no hi haguessin diners,
sinó que van dir que diners n’hi havia, el que passa és que era qüestió de prioritzar-ho i
vam dir: sí això es pot fer, això es podria fer amb el pressupost que teniu es podria fer.
Bé, s’ha de fer altres coses, s’ha de fer altres valoracions, nosaltres valoràvem que
l’obertura aquesta a part que sense que l’àrea aquesta estigui desenvolupada no és
viable fer-la. Vostès consideraven que sí, doncs són consideracions, però el que sí que
nosaltres teníem clar és que no es podia destinar tots els diners del pressupost en
inversions, era posar-los en un carrer a Sant Sadurní que ens creava una segona
carretera com la que ja tenim actualment, per tant, considerem que va ser una
manera d’utilització d’unes signatures que si fos en aquest cas i en aquest sentit la gent
no estava ben informada , valorem desestimar-ho i el que sí que creiem és que això
serà una gran millora pel poble, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, alguns comentaris, no entrarem en el drap, no entrarem en aquest estil
de fer acusacions a l’oposició. Sembla ser que l’esport d’aquest equip de govern és
atacar a l’oposició, no entrarem en aquesta dinàmica. En tot cas, m’ha semblat molt
interessants les reflexions del Sr. Gil del carrer del Bosc i m’agradaria començar per aquí
i després parlar del carrer Sant Sadurní. Tots estem d’acord en què en el carrer del Bosc
s’ha de fer una mica d’accessibilitat. El que no estem d’acord és el com. Si és un
projecte important i hi ha una necessitat important de mirar l’accessibilitat a l’escola
bressol, una escola bressol magnífica, excellent que és veritat que per una banda el
carrer del Bosc té problemes d’accessibilitat no en té cap per l’altra, però la part per on
ve més gent és per la banda del riu. Aquesta actuació de millora d’accessibilitat si és
important, s’ha de prioritzar perquè governar és prioritzar. Els recursos són limitats, ho
deia abans el Sr. Ros i, per tant, la qüestió clau és com es prioritza. On es poden tots els
diners, els 16 milions d’euros que gestiona anualment aquest ajuntament, com es
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prioritzen, on es destinen. D’aquests 16 milions, la meitat són inversions, en què es
destinen. En què es destinen els més de 5 milions d’euros que ha rebut l’ajuntament en
aquest mandat. A què es destinen els 4 milions de préstecs que haurà demanat aquest
equip de govern durant aquest mandat. A què es destinen altres fons de recursos, altres
ajuts, altres convenis que fan que en aquest ajuntament hagi tingut durant aquest
mandat uns 10 milions d’euros per invertir. A què s’han destinat i en què s’ha prioritzat i
d’aquí poc, d’aquí a uns mesos, vostès hauran d’explicar en què hauran destinat tots
aquests diners. Estem d’acord en què és important millorar l’accessibilitat al carrer del
Bosc, estem d’acord amb vostès. Amb el que no estem d’acord és en què es gastin
6.000 € en pintar un carril a la mateixa alçada d’on aparquen els cotxes com vostè ha
dit. Vostè diu no és que els cotxes li faran de barrera i per tant, els vianants podran
passar, cert és correcte, l’únic petit problema és que quan els cotxes, algú que no sigui
massa destra, es pot emportar algun cotxet que estigui pujant pel carrer del Bosc i em
sembla que no fa falta córrer aquest risc perquè hi ha una solució molt més senzilla, més
cara però més senzilla que és simplement eixamplar, com han fet amb altres carrers,
eixamplar les voreres del carrer del Bosc, dels 2 costats. Soterrar les línies elèctriques i de
telefonia que ara estan en uns pals que estan en mig de la vorera i no permeten el pas
dels cotxets. Si soterressin aquests cables, s’eliminessin els pals, els fanals s’ enganxessin a
façana i s’ampliés la vorera no fa falta un metre, amb menys seria suficient. El carrer del
Bosc guanyaria moltíssim en accessibilitat i reduiria moltíssim tots aquests problemes que
vostè ha comentat i no generarien cap prejudici dels veïns de si podien entrar o no
podien entrar a casa seva perquè és clar vostè ha criticat molt aquestes allegacions
d’aquests veïns, té tot el dret, però jo li he de preguntar Vostès han acabat rectificant,
ha dit que aquests veïns només defensaven el seu interès respecte de l’interès general,
però vostès no ho han acabat fent, per tant, què han fet? Han defensat l’interès
general en aquesta actuació o han defensat l’interès d’uns pocs perquè després
nosaltres tampoc hi estem d’acord. Si han rectificat potser és perquè l’obra, i de savis és
rectificar, no estava ben plantejada i no s’havia tingut en compte els diferents veïns i no
s’havia tingut en compte que pintar un carril sobre el carrer i conviure els cotxets a la
mateixa alçada que els cotxes que van aparcant, doncs podia tenir diferents riscos. Em
sembla bé que hagin rectificat, per tant, en aquest pressupost d’aquest any, si volen
discutim i els ho hem plantejat diverses vegades en un to constructiu i positiu i escolta
ara s’hauran de prendre decisions difícils a l’hora de prioritzar, per tant, és una obra que
potser seria interessant agafar el llistat de projectes que es volen plantejar i assumir entre
tots responsabilitats sobre allò que és més prioritari i el que és més urgent i en el cas del
carrer del Bosc la solució que s’ha pres a nosaltres no ens ha agrada que és no fer res i
la solució que pertoca és ampliar la vorera. S’ha ampliat altres voreres, que han quedat
bé, al meu entendre era molt més prioritari la del carrer del Bosc que altres que eren
voreres que estaven en bon estat i tenien menys de 10 anys de vida, s’han ampliat, ara
són més generoses, menys accessibles, ho eren abans, però ara s’han refet totes noves.
Jo ara he entès perquè vostès no han volgut aprovar per Ple el Pla d’accessibilitat que
va presentar la Diputació a l’any 2005. Ara ho he entès perquè en aquell Pla
d’accessibilitat es deia quins carrers del municipi complien la llei d’accessibilitat. Ho
poden fer lògicament, però potser haurien quedat en evidència respecte d’altres
sectors, hi ha una mancança. En tot cas, jo estic molt satisfet de fer aquesta escola
bressol, d’haver-se pogut donar servei a molts pares i mares. Probablement els meus fills
no van poder-la gaudir perquè es va fer més tard, perquè les condicions en què estava
l’antiga, no tenien res a veure. Sobre el tema del carrer Sant Sadurní, doncs també
estem d’acord
Sr. Gil.- ...per primera vegada el que vostès fan habitualment. Això és demagògia, eh?
Simplement com vostè sempre...
Sr. Alcalde.- Sr. Albert Gil, el Sr. Estapé està en ús de la paraula.
Sr. Estapé.- No sé a què es refereix el Sr. Gil, però m’agradaria que després m’aclarís el
que és demagògia, eh?
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Sr. Gil.- Sí, sí després li diré.
Sr. Estapé.- Respecte del carrer Sant Sadurní. També estem d’acord amb vostès que és
molt i molt important. Això s’ha de reflectir en els pressupostos, s’ha de reflectir en les
accions que s’impulsen. En quatre anys de mandat ara al final és quan s’està impulsant.
Si és molt i molt important per què no s’ha intentat abans? . Per què no s’ha dotat tots
els recursos econòmics que tenia aquesta actuació, tenint en compte tot aquest
ventall de subvencions que li hem comentat abans, més de 5 milions de subvencions en
total 10 milions d’euros en aquest mandat d’inversions?. Per què no s’ha dotat el que
feia falta en aquest carrer per fer tot el carrer Sant Sadurní, des del carrer Indústria fins a
Can Coll, fins a la carretera de Vilanova. Quant costava aquesta actuació? N’hi ho
sabem, n’hi ho tenim comptat quant costava urbanitzar el carrer Sant Sadurní. Tenim un
estudi de mobilitat, hi ha algunes xifres orientatives, però un avant projecte per poder
conèixer amb certesa quant costaria només urbanitzar tot el carrer Sant Sadurní i
alliberar bona part del trànsit o tot el trànsit del carrer Catalunya i és veritat nosaltres
proposàvem que el carrer Sant Sadurní fos de doble sentit fins a Vilanova. Vostès deien
que no, al final la Diputació els ha fet veure que ha de ser de doble sentit, no sempre,
només per casos d’emergència, però una part de la raó ja ens l’ha donada i amb el
carrer sant Sadurní, nosaltres li insistim, estem a la seva disposició per intentar buscar les
fórmules perquè no es faci un tros de carrer simplement, no és fer mig carrer i buscar i
participar en la decisió de quines altres actuacions no es fan perquè aquest carrer de
Sant Sadurní arribi fins a Vilanova. Li hem dit diferents vegades per escrit i li hem fet
diverses propostes per escrit. Cada vegada en les pressupostos de dir: “ escolta s’ha de
fer un Pla d’austeritat i s’ha de prioritzar molt bé les inversions”. No ho ha tingut en
compte, no ens ha convocat mai per poder-ne parlar. Sí que ens va presentar aquest
tros de carrer Sant Sadurní que ja li vam dir quina era la nostra visió. Sí que és cert que
va fer una presentació al centre cultural dels projectes del Pla Zapatero i del carrer Sant
Sadurní. En el cas dels projectes del Pla Zapatero, li vull recordar, quan el termini
d’allegacions ja s’havia acabat. El problema és que només fer un tros de carrer no
soluciona cap greu problema. Fer només un tros de carrer i traslladar la problemàtica
que hi ha al carrer Catalunya al carrer Tenor Vinyes, no soluciona cap problema
important del municipi, jo li preguntaria també si té algun acord, algun conveni o algun
compromís en la Unitat d’Actuació número 9 per tal que es desenvolupi aquest tros
perquè si no aquest carrer acaba en un cul de sac, no tenim constància que hagin
començat obres en aquest carrer després amb el Tenor Vinyes. Però és que a més a
més, és evident que el carrer Tenor Vinyes no estava pensat per suportar trànsit pesat,
és evident. Haurem d’invertir diners ara per reforçar el ferm del carrer Tenor Vinyes?
Haurem d’invertir diners en reforçar aquest ferm, mentre els veïns de Sant Carles tenen
tots els carrers plens de sots i s’han de pagar ells els pedaços d’aquests sots per no
haver d’anar contínuament al mecànic per la suspensió. Farem una inversió ara aquí al
Tenor Vinyes quan seria lògic és que es fes la perlongació del carrer Sant Sadurní fins a
baix de tot? . Res més per la meva part.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Jo realment lamento que tingui uns arguments tan
pobres, de tan poca solidesa. O això o és que no entén un borral d’urbanisme. A veure,
ja li he dit abans, ja li he explicat i li hem explicat moltes vegades. Això és un Pla parcial.
Aquest Pla Parcial té marcat un sistema general que és aquest vial fins al final. Aquest
vial es pot obrir aquí perquè enllaça amb aquest carrer i amb aquest altre que estan
definits en el Pla General. El següent carrer definit en el Pla General és aquest. A partir
d’aquí cap avall, no se sap per on van els serveis, no se sap com serà l’edificació, no se
sap res, de res, de res, per tant, intentar entrar aquí a part del cost que pugui suposar
perquè si això val 300.000 €, d’aquí cap avall potser estem parlant de 900.000 o
1.000.000 € més. L’actuació d’aquest tram del Carrer Catalunya està valorada en
900.000 €, per tant, estem fent una inversió d’1.200.000 € per aconseguir fer aquesta
anella viària. És una inversió molt alta, molt elevada perquè com he dit abans el
projecte és molt important. Està en contra d’aquesta obertura que està fixada en el Pla
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General des de l’any 91. A veure, vostè parla que si fem un tros de carrer, un tros de
carrer és fins aquí, és el que vostès van fer quan governaven, van fer un tros de carrer,
un tros de carrer de la Unitat d’actuació núm. 5 que a sobre ha generat uns problemes
judicials terribles pel municipi amb uns costos altíssims amb defensa judicial que envia
tot el trànsit que prové de Granollers a collapsar-se en aquest punt. Això és fer un tros
de carrer. Aquest tros de carrer que a vostè el molesta tant és el que obre l’espai, obre i
descongestiona aquest punt i ens porta fins aquí. És un altre pas i pas a pas es
construeix un poble i el següent pas és que la unitat d’actuació número 9 de
desenvolupament privat que té projecte aprovat des de fa 8 anys es desenvolupi. El
moment econòmic no és el més adequat, però sí que hem desencallat un document
que portava aquí encallat 8 anys que és el projecte de reparcellació, el qual està a
punt d’inscriure’s al registre, inscrivint al registre, la propietat dels vials passa a ser
municipal cosa que a data d’avui encara no ho és, és el següent pas, primer pas.
Segon pas, ja estem aquí. Tercer pas, solucionar un problema greu que té el municipi en
el centre del poble, eliminar una barrera, com han fet tants municipis que ens porten 20
anys d’avantage. Vostès han estat 12 anys en el govern, mai vam plantejar aquesta
solució. Em pregunta la Diputada al setembre de 2007, li pregunta en el seu Cap
d’Àrea: “ La Roca ha presentat mai un Pla d’aquest tipus? Resposta del Cap d’àrea :
“mai “. A partir d’aquí podem posar passos, no fem les coses a final de mandat, les vam
començar a principis de mandat. Pas ferm: que la Diputació s’impliqui, pas ferm: que la
Diputació trobi recursos, pas ferm: que la Diputació contracti un estudi de mobilitat, pas
ferm que la Diputació faci un avantprojecte. Només treballar l’ocupació d’aquests
terrenys que mig carrer era municipal que provenia de quan es va expropiar la zona
esportiva i l’altre mig estava dins del Pla Parcial marcat com a sistema general i, per
tant, justificava l’ocupació directa. S’havia primer de dialogar amb aquests propietaris
mai passar-los per sobre, dialogar amb ells, trobar el seu consens, la seva complicitat.
Aquest procés s’ha allargat ben bé 6 mesos, però s’ha fet les coses ben fetes, aquí no
estem al jutjat com aquí, aquí ningú ens ha portat al jutjat, aquí tothom ha entès el que
es feia, tothom s’ha implicat, tothom ha entès que es preservaven els seus drets, que no
es vulnerava absolutament res, que es complia exclusivament la legislació vigent. Aquí
tenim 7 sentències en contra per obrir un tros de carrer, 7 sentències en contra anullant
coses tan fonamentals com el projecte de reparcellació, anullant coses tan
allucinants com el nomenament de director d’obres. Què fem ara? Què li diem al jutge
7 anys després, 8 anys després que li diem al jutge? que sí, que aquell senyor va dirigir
les obres, va cobrar els seus honoraris, va fer la seva feina i en aquest moment no hi
podem fer res més, però la direcció d’obra esta anullada, l’hem de tornar a
contractar. Què hem de fer amb aquest sector, en què es va generar una gravíssima
conflictivitat judicial? això és obrir un tros de carrer, això és continuar un carrer que està
planificat i que pas a pas, permetrà desencallar aquesta situació absurda que tenim al
centre del poble. Això és fer les coses ben fetes. Al carrer del Bosc també es fan les
coses ben fetes amb un projecte, amb un pressupost limitat, provinent del fons
d’ocupació, del Plan Zapatero, es va plantejar amb un cost de 210.000 € els nous
accessos a l’escola Pilar Mestres. Per què? Perquè els accessos a l’escola Pilar Mestre no
eren accessibles, no ho eren perquè a més a més, tenien una dificultat d’amplada
important i perquè en aquests accessos hi passen més de 500 persones al dia. L’escola
bressol té 83 alumnes, molts dels quals van en cotxe, per tant, si hem de prioritzar
l’interès general, primer s’havia de solucionar els accessos adaptats a l’escola Pilar
Mestre amples, generosos com s’ha pogut fer amb l’escola Mogent, accessos amples
generosos de vianants. L’Accés a l’escola Mogent és ara un exemple a seguir, és una
accés segur, un accés protegit, un accés com el que farem en l’accés a la Torreta, a
l’escola Pilar en aquest moment hem solucionat com hem pogut el que va ser una
cessió de terrenys mal ubicats per als equipaments públics. Aquests terrenys mal ubicats
tenien unes dificultats d’accés que s’han pogut solucionar molt, gràcies a prioritzar
l’interès general a prioritzar per on passen més persones, per on hi ha més utilitzacions
diàries, aquestes són les decisions. Sobre el carrer del Bosc es va, vista la conflictivitat
generada per un senyor que no podia entrar al seu pàrking o que pensava que no
podria entrar al seu pàrking, quan n’hi d’altres que amb carrers més estrets entren amb
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més facilitat, es va passar d’una actuació que pujava 5.000 € a preveure una que vostè
encara no coneix perquè encara no s’ha aprovat i, per tant, encara no s’ha presentat
la qual està valorada en uns 50.000 €, que es va valorar en el moment de desestimar
aquella actuació, no s’ha valorat ara i que tenim més o menys dibuixada per part dels
serveis tècnics i que és un projecte que acabarem de tancar i d’executar en aquest
mandat que és queentre el carrer Verge del Carme i l’escola bressol s’ampliarà uns 50 o
60 centímetres la vorera pujant a la dreta que és la que dóna accés a l’escola bressol,
tenint en compte que avall no hi ha tanta conflictivitat, la vorera és una mica més
ampla i no hi ha estesa elèctrica, soterrar les línies és molt costós, és una tasca que, de
moment, no podem afrontar i com que aquesta solució s’ha de donar i és urgent,
aquesta actuació també la farem. No val 5000 €, val 50.000. No és tot el tram de carrer
és mig tram de carrer, però la situació que ens havíem proposat els enginyers del
projecte d’accessibilitat de l’Escola Pilar Mestres pel carrer del Bosc era enginyosa, era
segura i estava molt ben solucionada. Quan diu números jo suposo que vostè deu ser
d’origen andalús perquè convertir un pressupost de 16 milions d’euros en què la meitat
són inversions, el pressupost ordinari 10.000.000 €, pressupost d’inversions capítol 6, 6
milions d’euros. Això no és la meitat i això és el que vostè ha dit. Ha dit tota una sèrie de
números que a mi sempre em costa de seguir-lo perquè al final no sé d’on surten, però
jo li diré que en aquest mandat s’ha projectat una escola bressol a la torreta que està
totalment finançada i aprovat el projecte i licitada l’obra, està finançada per la
Generalitat de Catalunya amb 2 programes, està finançada en el programa d’escoles
bressol, de construcció d’escoles bressol de construcció d’escoles bressol i el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, per tant, tenim el 100% del diners. S’ha licitat l’obra i s’ha
adjudicat amb una condició transitòria que és que l’nici d’obres no es pot fer fins que la
Generalitat de Catalunya no ens autoritzi l’enderroc de l’antic edifici i això es produirà
quan puguem traslladar als nens de l’infantil a l’escola que es va començar a construir
dilluns a la Torreta. I això, tenim un document de la Generalitat de Catalunya de
compromís de cessió, per això s’ha pogut fer aquesta licitació perquè aquests diners hi
són i estan ben empleats.
S’ha destinat en aquest mandat 1.200.000 € per adquirir zones verdes que venien de
processos antics d’expropiació, de ciutadans que davant de la inoperància d’executar
el Pla General van demanar que se’ls expropiessin els terrenys qualificats de zona verda
i això quan nosaltres vam entrar al govern ho vam trobar molt avançat amb els
processos resolts pel jurat d’expropiació i s’han adquirit zones verdes per 1.200.000 €.
S’ha executat la rambla, s’ha executat el pàrking de la zona esportiva, s’ha executat el
carrer Granada de la Torreta i el carrer Font del Cargol de la Torreta, s’ha canviat tot
l’enllumenat de la Torreta adaptant-lo a al protecció del fermament i la contaminació
lumínica, s’ha executat un nou accés a la zona esportiva de la Torreta amb cobriment
de la grada, seients, pistes de petanca i accés adaptat que planificat connecta amb
la zona urbana, que connecta amb el nou eix cívic i del centre cultural amb una visió
global de municipi que mai s’havia tingut.
S’ha pavimentat els accessos a Sant Carles, la circumvallació de l’església i la
connexió amb la carretera de Cardedeu que era un camí encara de terra. S’ha fet
l’avinguda Gaudí de Santa Agnès, un eix cívic que podríem comparar-lo amb
l’actuació que ha fet a Granollers amb el seu centre, avançant molts anys el que ha de
ser un centre de poble que permeti la convivència ciutadana, la cohesió social i
l’establiment de comerç.
S’ha fet el carrer Nogueres, aquell sí que era mig carrer, però aquell era mig carrer per
l’eix, un fet insòlit, vam haver d’aixecar tot l’asfalt perquè el ferm estava contaminat per
poder fer el carrer sencer i s’ha fet en 2 trams i finançats 2 trams.
S’ha connectat el torrent que el Solell havia deixat a mitges, s’han acabat les obres del
Solell, s’ha fet l’escola de música, s’ha fet els accessos a l’escola, s’estan fent 2
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depuradores, una a Sant Carles i l’altra a la Pineda quan a la Pineda s’avocaven les
aigües directament a la llera del riu Mogent quan a Sant Carles s’avocaven les aigües
directament a la llera que baixa cap a Argentona, situacions absolutament
insostenibles, s’ha fet el gimnàs del CEIP Mogent, s’ha fet el Parc fluvial.
S’ha fet 3 escoles en aquest mandat: l’escola Mogent, l’escola de la Torreta i ...les
escoles les hem treballat la direcció de les obres està tutelada coordinada pels serveis
tècnics municipals. El projecte del gimnàs s’ha hagut de tornar a fer, tot això s’ha fet en
aquest mandat i ja no li dic que s’ha hagut d’acabar totes les obres que van deixar a
mitges, que això ha estat, també, una feinada molt complicada.
Es comencen, en aquest moment, aquestes obres; carrer Sant Sadurní, si és possible
carrer Major, ampliació de l’Ajuntament, dependències de Policia i ampliació i reforma
del Centre Cívic de Santa Agnès. Una feina digna de sentir-se orgullós d’estar en aquest
mandat. Els números els ha fet vostè i, si vol, els posa en cadascuna de les actuacions
que li he dit, i me’n he deixat, perquè s’ha fet molt més que tot això. S’han fet temes
culturals, temes d’ensenyament, temes socials, temes de manteniment i reparació de la
via pública, i temes tan emblemàtics com el Parc Arqueològic, el qual aprofito per
comunicar, ho hagués fet amb informes d’alcaldia però ho faig ara, que gràcies a una
esmena del grup parlamentari de Convergència i Unió al Parlament, al Congrés, el
projecte del Parc Arqueològic estarà dotat al pressupost de l’any que ve amb 100.000
euros, la qual cosa és una molt bona notícia pel municipi.
Per tant, s’ha fet molta feina, s’ha fet molta tasca i és una llàstima que hi hagi actituds
com les seves que intentin bloquejar els projectes i, sobre tot, bloquejar-los sense
arguments o amb arguments que tenen els peus de fang.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, que resta aprovat per
7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 6 vots en contra, manifestats pels regidors del Grup Municipal
del PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:
“Atès que en el ple de data 15/07/10 es va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el
projecte d’urbanització del C/ Sant Sadurní.
Vist que en data 27/07/10 el Sr. Carles Fernàndez en representació del Grup Municipal
Socialista de la Roca del Vallès interposa recurs de reposició contra l’aprovació
definitiva perquè entén que no s’han resolt unes allegacions d’uns veïns al projecte.
Vist l’informe emès pel Tècnic de Disciplina Urbanística en data 15/10/10, part del qual
diu en la seva literalitat:
“ .../... En el Ple de data 05/05/10 es va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització
del carrer Sant Sadurní fins al carrer Lluís Millet, i a continuació es va sotmetre a
informació pública.
En data 02/07/10 s’emet un certificat del tràmit d’informació pública per part de
secretaria en el que queda constància que l’aprovació inicial es va publicar en el BOP
en data 24/05/10, en el DOGC en data 26/05/10, en el Punt en data 20/05/10, i en el
taulell d’edictes i en la pàgina web municipal, essent l’últim dia d’informació pública el
dia 26/06/10. També s’indica que es van presentar 4 allegacions corresponents a la Sra.
Teresa Ametller Quintana, la Sra. Emilia Nabot Bartrés, el Sr. Martí Aymà Nebot i el Grup
Municipal del PSC.
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Aquestes allegacions van ser resoltes pels serveis tècnics municipals i llavors es va
proposar l’aprovació definitiva del projecte.
L’escrit al que es fa referència en el recurs de reposició va ser presentat en data
02/06/10 amb NRGE 3865/10. És un escrit presentat pel Sr. Santi Blasco al qual adjunta
signatures de veïns. Aquesta instància en la part expositiva diu literalment: “Que un grup
de veïns de la Roca han tingut coneixement del projecte d’aquest Ajuntament, de fer
reformes al carrer del Bosc, a alguns carrers a l’escola Pilar Mestres, i al carrer
Catalunya.”
Sembla que l’allegació sigui referida al projecte denominat “Projecte de millora de
l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, a l’escola bressol, a la biblioteca i al centre
cultural”, objecte d’un FEOSL, que va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern
Local, en sessió ordinària de data 25 de febrer 2010 i elevat a definitiu transcorregut el
termini d’informació pública, sense que es presentessin allegacions, segons resolució
de data 09/04/10.
Aquell projecte va ser exposat al públic del 12 de març de 2010 al 29 de març
degudament i ningú va presentar cap mena d’allegació al respecte.
Per tant, es podria entendre la instància del Sr. Blasco com una allegació
extemporània al projecte de millora de l’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres, a l’escola
bressol, a la biblioteca i al centre cultural.
Per altra banda, atenent que aquell projecte suposava uns canvis en la mobilitat
urbana, esmenta que els canvis proposats en el projecte no resolen els problemes del
poble i en particular el desviament del trànsit pel carrer Sant Sadurní.
I en la seva part final fa tres sollicituds: a) que s’informi als veïns dels canvis proposats b)
que no es dugui a terme l’actuació al carrer del Bosc i c) que es consensuïn amb els
veïns canvis de mobilitat del nucli urbà.
El present tècnic no entén aquest escrit com una allegació expressa al projecte
d’urbanització del C/ Sant Sadurní fins al C/ Lluís Millet, i aquest va ser el motiu de no
analitzar-lo en el marc de l’expedient respecte el qual s’interposa el recurs de reposició.
Si bé és cert, que fa unes peticions ciutadanes que tenen diverses vessants. La primera
és una allegació directa al projecte del C/ del Bosc (FEOSL), i que clarament no es pot
entendre com una allegació al projecte per ser extemporània. Per altra banda, fa una
sollicitud de millorar la participació ciutadana en els projectes. Per tant entenc que
han de ser assumides per l’equip de govern des del punt de vista de gestió política.
Es té coneixement que l’Alcalde ha respost a les signatures presentades, informant de
les actuacions que han dut i duran a terme, així com que també s’ha fet alguna sessió
informativa dirigida als veïns per tal d’informar dels projectes municipals.
Per tot això es considera adient proposar a l’òrgan competent que desestimi el recurs
de reposició interposat perquè no es vulnera cap dret per no haver resolt en el marc de
l’aprovació definitiva un escrit presentat pel Sr. Blasco NRGE 3865/10 atès que no era un
allegació sobre el contingut del projecte.”
Atès que l’acord va ser pres pel ple de la corporació i per tant és l’òrgan competent
per resoldre el recurs de reposició interposat.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- DESESTIMAR en la seva totalitat el recurs de reposició interposat en data
27/07/10 pel Sr. Carles Fernàndez en representació del Grup Municipal Socialista de la
Roca del Vallès contra l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del C/ Sant
Sadurní atenent l’indicat en la part expositiva.
SEGON.- NOTIFICAR a tots els interessats en l’expedient. ”

B-7 Aprovació definitiva de l’expedient de contribucions especials per raó de les obres
d’urbanització de la peatonalització del carrer Major i un tram del carrer Església.
Sr. Alcalde.- El següent punt de l’Ordre del dia tracta de l’aprovació definitiva de
l’expedient de contribucions especials per raó de les obres d’urbanització de la
vianalització del carrer Major i un tram del carrer de l’Església.
Els regidors Manuel Álvarez, Marta Pujol i Montserrat Ametller s’absenten del Ple, del
debat i de la votació. En el cas d’en Manuel Álvarez i la Marta Pujol per tenir propietat
directa en el tram del carrer Major. En el cas de la Sra. Montserrat Ametller per tenir uns
cosins, amb un grau de parentiu dintre del quart i, per tant, no participarà ni del debat
ni de la votació.
Bé, aquest és un tema abastament conegut atès que no és el primer cop que ve al Ple.
Conegut pels veïns, conegut pels mitjans i és un tema que, realment, necessita de la
seva responsabilitat. És un tema que no s’ha pogut aprovar perquè l’Equip de Govern
no té majoria. És un tema que afecta aquest carrer, el carrer Major que, com es veu en
aquesta imatge no està adequat, en aquest moment, a normatives tan bàsiques com
la de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Això és una norma que va dictar Benestar Social de la Generalitat de Catalunya l’any
93, per tant, fa 17 anys que estem fora de norma. Tampoc ens ajustem a la de
contaminació lumínica i protecció del firmament, aquests globus transmeten llum cap a
dalt, per tant, no son adequats. Tenim unes installacions obsoletes que no s’ajusten al
reglament electrotècnic de baixa tensió. Tenim aigua en tubs de fibrociment, que
vulgarment es coneix per una marca comercial que es diu Uralita. No tenim tub de
pluvial sota el carrer, només tenim un antic canal que acull les aigües brutes d’aquestes
cases i no pas de totes ja que algunes abocaven a un rec que passa per la part
posterior, per tant, tenim una situació de dificultat en el centre del poble.
Jo crec que en això hi hem estat sempre tots d’acord perquè tots els partits que vàrem
concórrer a les eleccions municipals portàvem aquest punt a l’ordre del dia, perdó, en
el programa electoral i hi havia un compromís per part de tots els partits que varem
concórrer a les eleccions municipals d’executar aquest carrer. Els dos grups que
formem l’Equip de Govern, els dos grups municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya i Convergència i Unió, en el nostre acord de govern varem adoptar el
compromís de portar a terme l’execució d’aquest carrer.
Per la seva centralitat, per la seva importància, per la seva antiguitat, perquè es tracta
d’un espai emblemàtic que reflecteix la imatge d’un municipi que vol anar endavant,
que vol ser modern, que vol estar al dia i estar com estan municipis propers. Recordo
que en un dels debats vaig posar els exemples de Caldes, de Cardedeu o del mateix
Granollers. El que es pretén fer és això, és anar a un sol nivell, anar a plataforma única,
suprimir les barreres arquitectòniques, suprimir les installacions aèries, dignificar el carrer
i fer-lo accessible. Per tant, un canvi d’imatge importantíssim que faria que el municipi,
realment, avanci, progressi, però per això primer calia aprovar el projecte
d’urbanització. Això es va aconseguir en el Ple del 15 de juliol, va ser un suport per
unanimitat, tots els grups municipals, inclòs el PSC a l’oposició, varem acordar que
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aquest projecte era l’adequat. És un projecte que comença al carrer Anselm Clavé, a
la carretera 1415, que controla aquesta embocadura que ara està molt oberta amb
voreres, enllaça amb la plaça de Can Mogent, continua, doncs, fent el troncal
principal del carrer Major, fent aquesta forma sinuosa, tortuosa, pròpia dels nuclis antics
i arriba fins davant de l’Església de Sant Sadurní, de la Parròquia de Sant Sadurní i fins
davant de Can Roc, també hi ha un edifici amb finestrals gòtics i portal gòtic, de tal
manera que es forma un espai urbà digne, controlat, juntament amb aquesta placeta i
un accés adaptat a l’Església amb una nova escalinata, de tal manera que, aquí es
forma un espai placeta que enllaça amb aquests carrers de vianants que donen
accés, com parlàvem abans a l’escola Mogent, per tant, estem fent una actuació de
centralitat que millora i dignifica el municipi i, amb la qual tots vàrem estar d’acord
perquè tots ho vàrem aprovar per unanimitat.
Per executar aquest vial, l’actual Equip de Govern hem cercat recursos i hem trobat
173.114, 38 Euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. Amb l’aprovació definitiva
del Projecte d’Urbanització s’han garantit aquests diners. Tenim un termini d’execució,
per tant, aquests diners no són eterns sinó que hem de complir uns compromisos, unes
dates i un calendari.
A l’Ajuntament hem fet un esforç inversor tenint en compte l’importància d’aquest
carrer i la seva centralitat de 279.800, 45 € i queda, aproximadament, un 20% per cobrir
d’un pressupost total de 566.143,48 € que és un esforç que demanem als veïns en
contribucions especials, són 113.228,70 Euros. Aquests diners es justifiquen per la Llei
d’Hisendes Locals que permet imposar contribucions especials quan es produeix una
millora evident de les finques. Aquí la millora evident és en quant a accessibilitat,
installacions, serveis, escomeses, etc, per tant, està absolutament justificat aquest
expedient de contribucions que la Llei fixa que pot ser fins a un 90%. Hem cregut oportú
que en una situació de centralitat i, davant de l’opció de trobar ajudes i tenir
finançament municipal, la contribució que es demana als veïns només d’un 20% i aquí
és on han sorgit les discrepàncies i és el que ha impedit que això, fins ara, es pugui
aprovar tot i que s’ha fet un esforç de fer conèixer el projecte, en detall, a l’oposició i
de fer conèixer el perquè d’aquestes contribucions.
Aquest és l’expedient de contribucions, és el padró que contribueix, el que dóna front a
la zona d’actuació i aquests veïns, en principi, coneixen el projecte, coneixen
l’expedient, se’ls ha explicat diverses vegades i, a més, es mostren amb un acord molt
ampli, per no dir majoritari, no pas unànime perquè sempre hi ha algú que no hi està
del tot d’acord però que, podríem dir que un 98% dels veïns han mostrat la seva
conformitat amb aquest expedient de contribucions especials. Em consta que s’han
reunit amb vostès, amb l’oposició, i em consta que els han demanat que facin el gest
que van fer al mes de juliol quan van permetre que aquest expedient prosperés, que va
ser abstenir-se. Si no el volen votar a favor, que això és fàcil d’entendre, com a mínim,
es poden abstenir. Quedem quatre regidors de l’Equip de Govern que podríem aprovar
aquest expedient. No és el desitjable, aquest és un expedient que s’ha format ben
format, aquest és un projecte que tots hem aprovat per unanimitat, que considerem
prioritari i important pel municipi i que, a més, és un projecte molt digne i vostès ho han
dit. És un projecte molt ben treballat, molt ben estudiat, molt ben resolt i que pot donar
una molt bona imatge del municipi i aquí és on comença la responsabilitat. Vull dir que
l’Equip de Govern tenim responsabilitat, la nostra responsabilitat està en cercar
aquestes ajudes, redactar aquests projectes, tramitar i arribar fins aquí. En aquest
moment els nostres regidors també són responsables, si tenen interessos compromesos
no poden estar en una votació i, per tant, s’absenten del Ple i això vol dir que vostès
tenen responsabilitat. Nosaltres ja hem fet un esforç, hem fet un gran esforç. Els hem
donat a conèixer el projecte, hem fet, fins i tot, reunions personalitzades amb
l’arquitecte redactor que els ha explicat tot el que li han volgut preguntar, hem fet
comissions de territori, hem fet totes les sessions prèvies als plens, les comissions
informatives, és la quarta vegada que aquest expedient ve a Ple, per tant, es coneix

29

abastament aquest projecte i difícilment admet altres variacions com no sigui
incrementar el cost que han de suportar els veïns, cosa que no creiem adequada,
llavors, a partir d’aquí vostès tenen la paraula. Vostès han de dir què pensen fer; si
votaran a favor, si s’abstindran o si votaran en contra.
Algun comentari?
Sr. Gil- Si.
Nosaltres sempre hem defensat la necessitat i la urgència d’arreglar d’una vegada per
totes el centre del poble, és un altre dels casos que reiteradament anem repetint de
coses que s’haurien d’haver fet i valorat. Ara ha estat l’oportunitat de poder cercar
aquestes ajudes destinades a aquest projecte. Hem cregut que hem de dignificar el
poble que pot tenir uns creixements que, probablement no, segur, no són els que
volíem, com a mínim el partit que jo represento i Convergència, com és el tema d’uns
metres més avall el Pla de les Hortes, però en aquell moment es va fer una tramitació, es
va fer, per part de vostès, la decisió aquella del desenvolupament d’aquest pla, hagués
estat bé com parlem tantes i tantes vegades el fet de lligar una cosa amb l’altra,
hagués estat molt bé el tema d’haver-ho previst i haver aprofitat un espai tan important
com el que valoraven vostès, que al final ha permès un lloc per l’escola i, que quedi
ben clar que no dic res contra l’escola perquè després no hi pugui haver malentesos.
Això va generar una centralitat, però la centralitat del poble, que és el carrer Major,
segueix sent lamentable. Creiem que tothom hem parlat amb els veïns i hem parlat
amb diferent gent. Vostès han parlat amb els veïns, jo he parlat amb els veïns, l’Alcalde
ha parlat amb els veïns. Sabem que ara tenim l’oportunitat de poder fer, en una ocasió
única, jo crec, el desenvolupament d’aquest projecte perquè d’una vegada per totes
dignifiquem el centre. Evidentment, és una cosa que, perquè s’ha tramitat o perquè
nosaltres haguem cregut que era primordial arribar ara en la situació d’aquest equip de
govern. Podem entendre fins i tot el fet que vostès com a equip de govern, ho haurien
fet d’una altra manera...ara bé, vostès també han dit que el projecte els agrada, el que
no els ha agradat és com s’ha repartit els diners. Bàsicament el que sí que hem de tenir
en compte és que molts ajuntaments quan tracten els seus nuclis i els seus centres
històrics els tracten d’una manera diferent. Nosaltres ens podem trobar que ho tractem,
que no el tirem endavant, que deixem morir aquest projecte i que els veïns ens diguin
que quan a nosaltres com a municipi, no com a equip de govern, vulguem fer-hi
alguna cosa, ells no estiguin interessats, no estiguin per la labor o simplement ja hagin
deixat córrer el tema i diguin mira quan algú prengui mal de veritat o quan algú tingui
algun problema greu ja anirem a buscar a qui haguem d’anar a buscar per demanar-li
responsabilitats. Nosaltres hem fet un esforç, ells els veïns han fet un esforç, el poble fa
un esforç, però també hem de tenir clar que això és el centre del poble.
Les valoracions de cadascú són molt respectables, vostès en aquest cas ens han
demanat en el ple la possibilitat d’un increment del que haurien de pagar els veïns. No
ens ho han quantificat mai, no ens han dit mai que seria aquest número. També
recordo que en una de les comissions ens van dir que no, que això no ho havien de
valorar, però és clar jo entenc que si vostès estan demanant un esforç als veïns, vostès
tenen una xifra que nosaltres podem estudiar i després traslladar als veïns per poder
veure si això és factible. És una responsabilitat que ens toca a nosaltres i que vostès ho
tenen molt fàcil després de valorar-ho negativament o simplement criticar-ho, però
nosaltres els agrairíem si realment com han dit tantes vegades aquest projecte els
agrada i el veuen bé que votessin favorablement. Sempre podran dir que sí que s’han
vist arrossegats, per exemple, per la petició dels veïns o per la petició de l’equip de
govern que els va fer un prec i vostès el van acceptar. Si votar-ho favorablement és
massa, creiem que en una ocasió com aquesta, perillant també el tema dels recursos
que hem aconseguit per aquesta obra, els demanaríem que el seu vot fos, com a
mínim, una abstenció i això es pogués tirar endavant . Vostès d’aquí a un temps ho
podran valorar d’una manera o una altra, potser ens haurem equivocat, però passen i
aquest no pot passar, jo crec que hem de fer un esforç, sí o sí. Aquest centre històric del
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poble, s’ha de fer, s’ha de dignificar i també tenir en compte una cosa i és que en
aquest sector quan la gent ve i compra. Aquest sector ja ha estat urbanitzat que era
una part del valor de compra d’aquestes cases hi estava inclòs el tema de la
urbanització. Diferents urbanitzacions que se n’han fet 2, si no recordo malament, amb
els anys, si bé quan la majoria de propietaris devien comprar el valor devia ser molt
inferior. També és molt, molt inferior al valor d’altres zones on no estan urbanitzades i
pels propietaris el valor de compra d’aquells terrenys va ser molt, molt inferior del que
hauria estat comprar-ho dins del nucli urbà, per tant, una vegada més els demanem, si
no poden assumir la votació favorable com a mínim que ajudin al centre del poble i al
poble en general i el seu vot sigui una abstenció i puguem tirar-ho endavant. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari? No sabem què votaran? . Bé
doncs, passem a votació.
Per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant desestimat per 4 vots favorables
manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU (els regidors Sra. Marta Pujol, Sr.
Manel Álvarez i la Sra. Montserrat Ametller no voten, s’han absentat de la sala per
interessos personals) i del regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius, manifestats
pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el passat dia 15 de juliol
de 2010, acordà aprovar inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials
per a finançar part de les obres d’urbanització de la peatonalització del carrer Major i
un tram del carrer Església.
Atès que l’article 17 del RD Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals estableix que aprovat inicialment l’expedient de
contribucions especials, s’exposarà al públic previ anunci en el butlleti oficial de la
provincia o, en el seu cas , de la Comunitat Autónoma Uniprovincial, per 30 dies, durant
els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple.
Atès que l’acord de Ple es va publicar publicar al BOP, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament per al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies hàbils
d’acord amb allò que disposa l’article 17 del Text Refós, entenent-se l’expedient de
contribucions especials definitivament aprovat en el supòsit de no produir-se
reclamacions en el termini esmentat pels interessats.
Atès que el dia 6 de setembre d’enguany finalitzà el termini d’exposició al públic de
l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de contribucions especials del carrer Major i
un tram del carrer Església i que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat
les següents al.legacions:
•
•
•
•
•
•

Allegació presentada per Pedro L. Martínez Vindel en representació de la
senyora Maria Herrera Granado, el dia 9 de setembre de 2010 ( NRGE 6687)
Allegació presentada per Alberto Maestro Roca i Gemma Gallardo Magariño,
veïns del c/ Església, núm. 49A, el dia 31 d’agost de 2010 (NRGE 6433)
Allegació presentada per Dolors Vilarrasa Clascà, veïna del c/ Església, núm. 9,
el dia 27 d’agost de 2010 (NRGE 6393)
Allegació presentada per Pere Sallent Canet i Quimet Masso Pueo, veïns del c/
Major, núm 43 i 45, respectivament, el dia 10 d’agost de 2010 (NRGE 6137)
Allegació presentada per Imma Quintana, veïna del barri de Sant Jordi el dia 26
d’agost de 2010 (NRGE 6378)
Allegació presentada per Sandra Casas (Mª Assumpta López Roig), presidenta
de l’AAVV del barri de Sant Carles el dia 9 d’agost de 2010 (NRGE 6109)
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Vist l’informe emès per la Intervenció de la Corporació en data 20 de setembre de 2010,
relatiu a les reclamacions presentades i que literalment es transcriu:
“ANTECEDENTS
El Ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2010, va
aprovar inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials per a finançar
part de les obres d’urbanització de la peatonalització del carrer Major i un tram del
carrer Església.
Que l’acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província Barcelona, de data 2
d’agost d’enguany.
Que des de dia 3 d’agost fins al dia 6 de setembre de 2010, l’acord ha estat exposat al
públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 169 del RD 2/2004,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Durant el termini d’exposició al públic, s’han presentat les següents allegacions:
•

Allegació presentada per Pedro L. Martínez Vindel en representació de la
senyora Maria Herrera Granado, el dia 9 de setembre de 2010 ( NRGE 6687).

•

Allegació presentada per Alberto Maestro Roca i Gemma Gallardo Magariño,
veïns del c/ Església, núm. 49A, el dia 31 d’agost de 2010 (NRGE 6433).

.../...
INFORMO
•

En relació a l’escrit presentat pel senyor Pedro L. Martínez Vindel en el qual
comunica que està incurs el procés de tramitació la declaració judicial
d’hereus de la finca del carrer Major, núm 39, i ens fa constar la nova adreça
que a efectes de notificacions l’Ajuntament s’ha de dirigir a partir d’ara en
noves comunicacions. Es proposa tenir-lo en compte, si bé es troba condicionat
a que la senyora Maria Herrera Granado presenti la documentació que acrediti
l’abans esmentat.

•

En relació a l’escrit presentat pel senyor Alberto Maestro Roca i la senyora
Gemma Gallardo Magariño, en el qual comunica que el 20 de gener de 2010
va presentar la liquidació de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana de la finca del carrer Major, núm. 48, i per tant, fent constar
que ells ja no en són els propietaris. Es proposa, una vegada realitzades les
comprovacions pertinents, estimar l’allegació presentada i continuar la
tramitació d’aquest expedient amb el propietari actual.”

Vist l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal en data 20 de setembre de 2010,
relatiu a les allegacions presentades i que literalment es transcriu:
“Allegació presentada per:
Dolors Vilarrasa Clascà, veïna del carrer Església nº 9.
Data del document: 27-8-2010 Procediment : presencial
Data de Registre : 27-8-2010
nº de Registre : 006393
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Informe:
L’obra contempla, al tram del carrer Església, la substitució dels mateixos serveis que al
carrer Major, excepte la xarxa de baixa tensió, que no es renova, donat que es troba
en bon estat segons els informes de la companyia subministradora.
Aquesta xarxa de baixa tensió suposa un 15,6 % del pressupost total.
Per tal, el tècnic que subscriu proposa estimar parcialment l’allegació presentada per
l’interessat i calcular la contribució tenint en compte que l’obra executada al carrer
Església serà de 84,4% del total.

Allegació presentada per:
Pere Sallent Canet i Quimet Masso Pueo, veïns del carrer Major nº 43 i 45
respectivament.
Data del document: 9-8-2010 Procediment : presencial
Data de Registre : 10-8-2010 nº de Registre : 006137
Informe:
L’obra contempla, al tram del carrer dels Enamorats, només la substitució de la xarxa
d’abastament d’aigua potable. Per tant, no s’executen les xarxes de baixa tensió,
telecomunicacions, sanejament i enllumenat públic, així com passos de serveis, segons
es desprèn dels informes de les companyies subministradores.
Aquestes xarxes no executades suposen un 44,1 % del pressupost total.
Per tal, el tècnic que subscriu proposa estimar parcialment l’allegació presentada per
l’interessat i calcular la contribució tenint en compte que l’obra executada al carrer
dels Enamorats serà de 55,9% del total.
S’adjunta taula annex amb el nou càlcul.”
Vist l’informe emès pel secretari accidental en data 20 de setembre de 2010, relatiu a
les allegacions presentades i que literalment es transcriu:
“.../... Atenent que s’han presentat diverses allegacions, essent competència
d’aquesta secretaria resoldre les següents, s’informa.
* En data 26/08/10 amb NRGE 6378/10 (i 30/08/10 amb NRGE 6410/10) la Sra. Imma
Quintana presenta una allegació a l’aprovació inicial de l’expedient de contribucions
especials del projecte de reurbanització del carrer Major. Sollicita que l’Ajuntament
manifesti quin percentatge del cost total de l’obra té voluntat d’aportar en el moment
que s’urbanitzi el sector Sant Jordi.
A tal efecte cal informar que el sector Sant Jordi està inclòs en una unitat d’actuació
(UA-11) respecte la qual la legislació urbanística obliga als particulars a assumir la
totalitat de les despeses d’urbanització d’aquest; la situació urbanística del sector Sant
Jordi i del carrer Major són diferent i per tant no es poden comparar. Per aquest motiu
es proposa desestimar l’allegació presentada per la Sra. Imma Quintana per no ser
objecte de tractament en l’expedient de contribucions especial del Carrer Major, i no
ser assimilable la UA-11 al carrer Major.
* La segona allegació a analitzar pel present tècnic és la presentada en data 09/08/10
amb NRGE 6109 per la Sra. Mª Assumpta López Roig com a presidenta de l’AVV de Sant
Carles. Sollicita que l’Ajuntament manifesti quin percentatge del cost total de l’obra té
voluntat d’aportar en el moment que es s’urbanitzi Sant Carles.
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A tal efecte cal informar que en ambdós casos ens trobem en sòl urbà en el qual la
legislació permet imposar contribucions especials en els quals els propietaris poden
abonar fins al 90%. Per aquest motiu informar que en cada cas es justifica degudament
l’aportació dels particulars i l’administració, essent en el seu moment quan es justificarà
l’aportació de l’Ajuntament a la reurbanització del sector Sant Carles. Per tant, atenent
que l’allegació entra en aspectes que no són objecte de tractament en l’expedient
de contribucions especials del carrer Major es proposar desestimar-la.“
Atenent les allegacions presentades i aplicant uns coeficients reductors degudament
justificats, els serveis tècnics han modificat no substancialment les quotes a pagar pels
propietaris afectats.
Vist el que disposa l’article 17.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, i la competència reconeguda al Ple.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Tenir en compte l’escrit presentat pel senyor Pedro L. Martínez Vindel, si bé es
troba condicionat a la documentació justificativa per la senyora Maria Herrera
Granado.
SEGON. Estimar l’allegació presentada pel senyor Alberto Maestro Roca i la senyora
Gemma Gallardo Magariño, i continuar la tramitació d’aquest expedient amb el
propietari actual.
TECER. Estimar l’allegació presentada per la senyora Dolors Vilarrasa Clascà en base a
les consideracions exposades a l’informe transcrit per l’enginyer municipal, comportant
el corresponent recàlcul de les quotes.
QUART.- Estimar l’allegació presentada pel senyor Pere Sallent Canet i Quimet Masso
Pueo en base a les consideracions exposades a l’informe transcrit per l’enginyer
municipal, comportant el corresponent recàlcul de les quotes.
CINQUÈ.- Desestimar l’allegació presentada per la senyora Imma Quintana en el sentit
exposat a l’informe transcrit pel secretari accidental.
SISÈ.- Desestimar l’allegació presentada per la senyora Mª Assumpta López Roig, com a
presidenta de l’AVV de Sant Carles, en el sentit exposat a l’informe transcrit pel secretari
accidental.
SETÈ..- Aprovar definitivament l’expedient de contribucions especials del carrer Major i
un tram del carrer Església.
VUITÈ.- Publicar el text íntegre definitiu de l’expedient de contribucions especials en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
NOVÈ.- Notificar aquest acord als interessats.”

Sr. Alcalde.- Jo vull fer un anunci i és que en vista que aquest expedient de
contribucions especials no ha pogut progressar una vegada més aquest equip de
govern tirarà endavant aquest projecte, es començaran les obres després de 15 dies a
cost zero pels veïns. Com que aquesta eventualitat la preveiem es va dissenyar el
pressupost amb una partida vinculada, de tal manera que aquests 13.000 € estan en el
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pressupost. Davant la lentitud d’altres projectes podem destinar aquest diners a aquest
projecte que considerem prioritari, per tant aquest projecte s’executarà abans de 15
dies a cost zero pels veïns.
Es poden incorporar els regidors Manel Álvarez, Marta Pujol i Montserrat Ametller.
Bé passem al ...silenci si us plau.
B-8 Aprovació del padró d´habitants del municipi de la Roca del Vallès a data 1 de
gener de 2010.

Sr. Alcalde.- Seguim, passem al vuitè punt que és l’aprovació del padró d’habitants del
municipi de la Roca del Vallès a data 1 de gener de 2010. El padró a data 1 de gener
va ser de 10.292 habitants, per tant, seguim amb un creixement molt lent, molt mesurat
5182 homes i 5110 dones, aquí no tinc les gràfiques però en els darrers 3 anys, des que
vam passar de 10.000 habitants a l’agost de 2007, s’ha produït un creixement molt
moderat que any a any va sent cada cop més lent. Això és fruit de la dinàmica
immobiliària doncs que realment els darrers 3 anys s’ha alentit molt el creixement que
portava el municipi. Algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Confeccionat el resum numèric a data 1 de gener del 2010 dels habitants
empadronats en el municipi.
Vist l´article 81 del Reial Decret 1690/1986, d´11 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER I ÚNIC- Aprovar el Padró d´Habitants del municipi de la Roca del Vallès a data 1
de gener de 2010, amb un total de 10.292 persones, segons el resum que s´expressa a
continuació:
NOMBRE D´HABITANTS - 1 de gener de 2010
Homes ……… 5.182
Dones ……… 5.110
Total

.........

10.292 habitants”

B-9 Modificació de crèdit 19/2010 per suplement de crèdit.
Sr. Alcalde.- El novè punt de l’ordre del dia tracta de la modificació de crèdit 19/2010
per suplement de crèdit. Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde, portem a aprovació una modificació de crèdit amb la
modalitat de suplement de crèdit que financem amb el romanent líquid de tresoreria,
concretament, del romanent agafem 129. 985,85 €, que els repartim en diferents
partides del pressupost que van molt justes i el que fem és posar els diners necessaris per
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arribar a final d’any. Tenim diferents partides, bàsicament totes del capítol 2, alguna del
capítol 4 i del capítol 1 també amb diferents imports. És una llista llarga i si volen que
comentem alguna en particular la comentem, si no, en principi, seria això 129.985 €
que passarien a diferents partides per arribar a final d’any. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Álvarez . Algun comentari?
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del Grup
Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal del PSCPM, el text del qual, literalment, diu:

“ATÈS que d’acord amb l’article 35 del RD 500/90 l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha
d’assignar crèdit per a la realització de despeses específiques i determinades que no
poden demorar-se fins a l’any 2009 i per a les quals el crèdit previst resulta inexistent o
insuficient i no és objecte d’ampliació.
ATÈS que els suplements de crèdit es regulen al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret
500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de Pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del RD 500/90, aquestes modificacions poden
finançar-se, entre d’altres, a càrrec del romanent líquid de tresoreria.
ATÈS l’article 37 del RD 500/90, segons el qual, aquests expedients han de ser incoats per
ordre de l’Alcalde, havent-se d’acompanyar d’una memòria justificativa de la
necessitat de la mesura.
ATÈS que la proposta de modificació ha d’ésser sotmesa per l’Alcalde a l’aprovació del
Ple de l’Ajuntament.
VISTA la Memòria justificativa de la necessitat de la modificació, els informes
d’intervenció i demés documents.
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa,
Es proposa al Ple els següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 19/2010 sota la modalitat de
Suplement de Crèdit finançada amb Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses
generals de conformitat amb el següent detall:
Aplicacions pressupostàries que es suplementen:
APLICACIÓ
06
160
00
942
01
221
01
920
01
920
01
920
03
130
03
133
03
130

20300
46701
16200
22604
22200
21202
22104
20501
21400

DENOMINACIÓ
Lloguer maquinària, installacions i utillatge
Aportació TV Digital
Formació i perfeccionament del personal
Defensa Jurídica
Serveis de telecomunicacions
Manteniment Jutjat de Pau
Vestuari Policia
Senyalització
Elements de transport

IMPORT
400,00
12.441,79
2.247,30
30.000,00
11.000,00
2.500,00
10.810,31
2.818,97
1.500,00
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03
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07

130
160
160
160
160
160
161
164
169
171
233
230
230
230

22709
21000
21400
22000
22103
22104
21000
21200
22712
21500
22615
22616
22608
21200

Servei Recollida Animals
Manteniment vies públiques
Elements de transport
Ordinari no inventariable
Combustibles i carburants
Vestuari
Manteniment clavagueram
Manteniment edificis i altres construccions
Servei desratització
Manteniment parcs infantils
Activitats Gent Gran
Activitats Sanitat
Activitats Serveis Socials
Manteniment edificis i altres construccions

10.803,10
6.320,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
2.560,13
1.000,00
3.000,00
17.000,00
1.000,00
1.000,00
584,25

Finançament:
SUBCONCEPTE
87001

DENOMINACIÓ
IMPORT
Aplicació per al finançament de suplement de
crèdit
129.985,85

SEGON .- Publicar el present acord al B.O.P, per al tràmit d’informació pública, exposar
durant un període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals. En el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini esmentat,
l’acord de modificació del pressupost de l’exercici 2010, s’entendrà definitivament
aprovat per aquesta Corporació.
TERCER .- Facultar al Sr. Alcalde - President, tant àmpliament com en Dret sigui possible
per a les signatures dels documents necessaris per l’execució d’aquest acord.”

B-10 Canvi de data de la sessió plenària del mes de gener.
Sr. Alcalde.- El punt desè de l’ordre del dia és el canvi de data de la sessió plenària del
mes de gener.
El proper ple ordinari del mes de gener està fixat pel tercer dijous, és una data que
queda molt a sobre de les festes de Nadal i dificulta molt la preparació de la
documentació i la realització de la comissió informativa en temps i forma i el que es
proposa és traslladar-lo una setmana, al quart dijous del mes que coincideix amb el 27
de gener. Algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en sessió extraordinària del ple municipal realitzada en data 12 de juliol de
2007 es va establir que les sessions ordinàries d’aquest òrgan municipal es convocaran
amb caràcter ordinari, i tindran lloc el tercer dijous, no festiu, de cada dos mesos, a les
20:00 hores, restant facultat l’alcalde, segons estableix l’apartat tercer del mateix acord
per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries bimensuals, dins del
mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període
vacacional.
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Atès que la propera sessió plenària ordinària hauria de celebrar-se el propvinent dia 20
de gener de 2011.
Com sigui que es considera oportú i convenient per a la bona gestió dels assumptes
municipals ajornar la data de celebració, per quan la convocatòria de la sessió
plenària coincidiria amb el final de les festes de Nadal i Reis, retornant d’un període de
vacances de la gran part del personal de la Corporació, estimant-se convenient el seu
ajornament per al dijous 27 de gener de 2011.
Vist el que disposa l’article 46.2.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local i l’article 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’Organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats locals i en execució de les previsions contemplades en
l’acord plenari abans esmentat.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- DETERMINAR que la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener de
2011, es convocarà per a realitzar-se, a les 20.00 hores, del dia 27 de gener, per tal de
facilitar i assolir una bona gestió dels assumptes municipals.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord als Caps de les diferents àrees municipals per al
seu coneixement i efectes.
TERCER.- DISPOSAR la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el tauler d’anuncis municipal i en la web corporativa.
No obstant això, el Ple pot acordar el que consideri més convenient per als interessos
municipals.”
URGÈNCIES:
Sr. Alcalde.- Bé, queda un punt de l’ordre del dia que seria el que s’introdueix per
urgència, que substitueix el punt B-5, el qual ha estat retirat. Fem arribar la
documentació. Bé, té la paraula el regidor d’hisenda, el qual ens explicarà la
concertació d’aquest crèdit i llavors, haurem de valorar la urgència, votar la urgència i
si s’escau , com que ja s’haurà debatut, votar l’acord.
Sr. Álvarez.- Bé, aquest punt també és una conseqüència del Decret d’austeritat del
mes de maig del govern central. Una de les coses que es va aprovar en aquell decret
és que els ajuntament no podien demanar préstecs per inversions l’any que ve. Després
es va matissar aquesta aprovació i es va posar un tope a aquells ajuntaments que sí
que podien entrar. Aquest tope és els ajuntaments que arribin fins al 75%
d’endeutament. L’Ajuntament de la Roca està per sobre del 75% i, per tant, si no
aprovem el que intentem aprovar avui, ens trobaríem que l’any que ve, no podríem
continuar amb les inversions que tenim previstes i, és més, ens trobaríem la situació que
inversions plurianuals es podrien quedar sense acabar o sense pagar i, per tant, avui el
que proposem és aprovar en aquest any, l’any 2010, el préstec que demanaríem l’any
2011. L’import total d’aquest préstec és d’1.062.815, 24 € i el finançament que tenim
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previst, el repartiment d’aquest milió seria pel condicionament del centre cívic de Santa
Agnès, parlaré amb números rodons, 104.000 €, per l’escola bressol de la torreta
167.000 €, per la pacificació viària del carrer Catalunya 200.000 €, per condicionament
d’edificis municipals 153.000 €, per edificis i altres construccions generals 20.000 € ,
millora de l’espai públic 25.000, equips per a processos d’informació 20.000, per a
adquisició de zones verdes 275.000 €, per pla de millora de carrers 84.000€ i per l’escola
bressol de la Torreta 12.000 € més, en total 1.062.815,24 €. En principi, es van demanar
pressupostos a diferents entitats després d’estudiar les diferents respostes d’aquestes
entitats es va arribar a la conclusió que es concertaria el préstec amb l’entitat de la
Caixa.
Primer explicaré el que havíem parlat en la Comissió Informativa de fa uns quants dies i
després la modificació que portem. Ens van fer una oferta bona al nostre entendre que
era en un termini d’amortització de 10 anys, inclòs un anys de carència amb un interès
fix de 3,80. Aquesta oferta estava condicionada a un derivat que contracta La Caixa
per assegurar aquest tipus d’interès. Aquest derivat ha anat evolucionant des del dia
que ens van fer l’oferta al dia d’avui, condicionat amb tota la moguda que tenim en
l’àmbit europeu amb el rescat d’Irlanda i demés i aquell 3,80 ha arribat avui a un 4,10,
deixa de ser l’oferta més bona i és el motiu pel qual proposem un canvi. El canvi que
proposem és un préstec amb la mateixa entitat pel mateix import, el termini és el
mateix, 10 anys amb un any de carència inclòs, el tipus d’interès variable, euribor a 3
mesos més l’1, 75 i amb una comissió d’obertura del 0.25 %. És la millor oferta en l’àmbit
econòmic, els tipus han canviat molt respecte d’altres préstecs que s’havien concertat
en èpoques anteriors. La situació econòmica és complicada i els bancs fan el que
poden suposo per treure’n profit. Si hem de votar la urgència, el motiu de la urgència és
precisament que fem un canvi, s’havia estudiat la possibilitat d’esmenar la proposta,
però en principi, jurídicament s’ha cregut més convenient retirar la proposta que vam
presentar amb l’ordre del dia i portar aquesta com a proposta urgent i això és tot.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez . Algun comentari, Sr. Albert Gil? Algun
comentari per part del PSC?
Passem a votació la urgència

Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a votació
de la urgència de la proposta, la qual resta aprovada per set vots favorables,
manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del Grup Municipal
d’ERC i sis abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM

Passem a votació l’acord
Se sotmet la proposta a votació, que queda aprovada per set vots favorables,
manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del Grup Municipal
d’ERC i sis abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM, el
text del qual, literalment, diu:
“ATÈS que a l’Annex d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès hi
ha prevista la inversió corresponent a l’aplicació 08 321 62200 corresponent a l’Escola
Bressol La Torreta que es financia parcialment mitjançant la concertació d’operacions
de crèdit.
ATESA la modificació pressupostària 07/2010 que es va practicar davant la necessitat
d’avançar les inversions previstes per a l’any 2011 amb motiu de la prohibició per
sollicitar una operació de crèdit d’acord amb l’article 14 del RD 8/2010 de 20 de maig,
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i en que l’Ajuntament de la Roca del Vallès va incorporar al Pressupost de l’any 2010 les
inversions previstes per l’any 2011 i el finançament de les mateixes.
ATÈS que és voluntat d’aquest Ajuntament executar, si s’escau, pròximament les
inversions finançades amb operacions de crèdit per un import de 1.062.815,24 euros.

ATÈS que l’article 49 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que per al finançament de
les seves inversions, les Entitats Locals podran acudir al crèdit públic o privat, a llarg
termini, en qualsevol de les seves formes, podent-se instrumentar, entre d’altres, amb la
contractació de préstecs.
ATÈS que d’acord amb l’article 52 del esmentat Text Refós la concertació de l’operació
haurà d’acordar-se previ informe de la Intervenció, en què s’analitzarà, especialment,
la capacitat de l’Entitat Local per fer front en el temps, a les obligacions que d’aquelles
es derivin per a la mateixa.
ATÈS que aquest mateix precepte s’estableix que els Presidents de les Entitats Locals
podran concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes al Pressupost, quin
import acumulat, dintre de cada exercici econòmic, no superi el 10% dels recursos de
caràcter ordinari previstos al Pressupost i que, un cop superat aquest límit, l’aprovació
correspondrà al Ple de la Corporació Local.
ATÈS l’article 47.1 l) de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, segons el qual es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de les
corporacions per a l’adopció d’acords en matèria d’aprovacions d’operacions
financeres o de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del seu
pressupost.
VISTES les ofertes presentades per les diferents Entitats Bancàries.
VIST l’Informe de la Intervenció Municipal.
És per tot això que el regidor d’Hisenda proposa al Ple l’adopció de la següent proposta
d’acord:
PRIMER.- Concertar una operació de crèdit per un import de 1.062.815,24 euros per al
finançament de les Inversions finançades amb operacions de Crèdit de l’Annex
d’Inversions modificat del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any
2010, segons el detall següent:
Partida
05 330 63200
08 321 62200
02 155 61900
01 920 62201
01 920 63201
02 169 61902
01 920 63600
02 169 60000
06 155 61904
08 321 62200

Denominació
Condicionament Centre Cívic Santa
Agnès
Escola Bressol La Torreta
Pacificació viària C/ Catalunya
Condicionament edificis municipals
Edificis i altres construccions generals
Millora de l'espai públic
Equips per a processos d'informació
Adquisició zones verdes
Pla de millora de carrers
Escola Bressol La Torreta
TOTAL:

Import
104.321,00
167.279,00
200.000,00
153.600,00
20.000,00
25.000,00
20.000,00
275.000,00
84.800,00
12.815,24
1.062.815,24
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SEGON.- Concertar l’operació de crèdit amb l’entitat financera “La Caixa” essent les
condicions les següents:
•
•
•
•
•
•

Import: 1.062.815,24 euros
Modalitat: Préstec
Termini d’amortització: 10 anys (inclòs 1 de carència)
Tipus d’interès variable: euribor a tres mesos + 1,75%
Periodicitat: trimestral.
Comissions d’obertura: 0,25%

Aquesta concertació permet el poder participar en el programa d’ajuts integrants del
fons de l’Obra social de “La Caixa” per a finalitats destinades a cobrir situacions de
necessitat dels veïns de La Roca del Vallès.
.
TERCER.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a
l’efectivitat dels anteriors acords.
QUART.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya la concertació d’aquesta operació.”

C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.
Sr. Alcalde.- Bé, amb aquest punt acabem el segon grup de dictàmens, propostes o
mocions resolutòries i passem al bloc C de control de la gestió municipal. En primer lloc
haig de donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de personal.
Bé, el nomenament de la Sra. Mª Dolors Melero Guirao com a tècnica superior de
l’escala d’administració General Grup A d’aquesta corporació que també ha estat
nomenada accidentalment com a Secretària Accidental de la corporació mentre no
es produeix la provisió reglamentària de la mateixa. La Sra. Melero s’incorpora a
l’Ajuntament en Comissió de serveis per un període de 2 anys provinent de l’Ajuntament
de Martorelles. Ens acompanya avui com a suport jurídic, com a secretària, de fet no és
el primer ple en què ens dóna suport el que passa és que els altres plens van ser
extraordinaris i no vaig tenir l’ocasió de presentar-la tot i que els regidors de l’oposició ja
la coneixen. Algun comentari?
Sr. Estapé.- Sí, simplement donar-li la benvinguda formalment com fem amb tots els
treballadors i més amb un càrrec tan important com és el de secretaria i desitjar-li molt
bona feina.
Sr. Alcalde.- Molt bé, una altra resolució en matèria de personal és la contractació de
la Sra. Yolanda Fernández Rodríguez com a funcionària interina jornada completa de
37 hores i mitja setmanals.
Sr. Estapé.- Sr. Ros, això és una plaça nova o és una substitució. No ho hem sabut veure
en la resolució.
Sr. Alcalde.- Sí, això és un contracte ...
Sr. Estapé.- Substitueix alguna persona o no substitueix a ningú.
Sr. Alcalde.- Ha estat substituint a una persona. En aquest moment està cobrint un
interinatge i en aquest moment està, llegeixo, està complint programes de caràcter
temporal.

41

Sr. Estapé.- És a dir, en aquests moments s’ha acabat la substitució?
Sr. Alcalde.- Sí.
Sr. Estapé.- Està ocupant una plaça d’interina.
Sr. Alcalde.- Sí, adscrita a l’àrea de territori i a l’àrea de personal d’aquesta corporació.

C.2 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passem al punt C-2 de resolucions d’alcaldia. Alguna consulta sobre
alguna resolució?
Sr. Estapé.- Ho farem per escrit.
C.3 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Molt bé. Passem al punt C-3 d’informes d’alcaldia. De fet, ja ho he dit
durant la sessió plenària, però tenia 3 notícies que donar. S’han iniciat les obres de
l’escola nova de la Torreta, es van iniciar dilluns per part de l’empresa TAU ICESA
contractada per GISA i aquestes obres tenen un previsió de 15 mesos d’execució.
També s’han iniciat les obres d’obertura del carrer Sant Sadurní com hem dit abans per
part de l’empresa SERXAR, SA. amb una previsió d’execució de 4 mesos i el que ja he
comentat en els pressupostos generals de l’estat s’incorpora una partida de 100.000 €
destinats al projecte de parc arqueològic de la Roca del Vallès.
C.4 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C-4 de mocions de control que no n’hi ha cap.

C.5 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Aniríem al punt C-5 de prec i preguntes. Algun prec o alguna pregunta?
No?
Bé, doncs sense més temes a tractar aixequem la sessió quan són les 21 hores i 55 minuts
i donem pas al torn de precs i preguntes per part del públic assistent.

I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 21 hores i 55 minuts del dia indicat en
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

EL SECRETÀRIA ACCIDENTAL,
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