ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 20
DE MAIG DE 2010, Núm. 04/2010.

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

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el
dia 18 de març de 2010 i del de la Sessió Plenària Extraordinària realitzada el
dia 5 de maig de 2010.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
B.1 Execució sentència dictada en el RCA 09/2001 sobre la UA-6 i la
declaració de nullitat de l’acord de ple de data 05 de maig de 2000
d’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de la unitat d’actuació número 6.
B.2 Execució sentència dictada en el RCA 56/05 337/05 SPR3 (acumulats) i
declaració de nullitat de l’acord provisional de la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació del sector SPR-4 Les hortes i terrenys annexos, de la
Roca del Vallès, adoptat pel ple de la corporació en data 1 d’abril de 2004.
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B.3 Adjudicació provisional de la contractació per a la gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió del servei públic d’escola bressol del centre “ Les
Orenetes” a l’entitat Escola Bressol del Bosc, SCCL.
B.4 Aprovació de l’ordenança municipal reguladora del lliure accés a les
activitats i serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de la Roca del Vallès.
B.5 Aprovació de l’ampliació de la delegació de funcions de gestió i
recaptació a favor de la Diputació i confirmació i classificació de l’abast
d’anteriors acords de la delegació.
B.6 Aprovació definitiva de la modificació del Estatuts del Consorci de Turisme
del Vallès Oriental, segons el text aprovat en sessió plenària de data 21 de
gener de 2010.
B.7 Aprovació del canvi de finançament de l’obra del Centre Cultural de la
Roca del Vallès 2ª Fase i modificació de l’article 12 de les Bases d’Execució del
Pressupost General de la Corporació.
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
Sr. Alcalde.- Bona nit, donem inici a la sessió plenària ordinària de 20 de maig,
quan són les 20 hores en punt.
A) Assumptes de tràmit
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el
dia 18 de març de 2010 i del de la Sessió Plenària Extraordinària realitzada el
dia 5 de maig de 2010.
Sr. Alcalde.- A l’ordre del dia, en el primer bloc d’assumptes de tràmit tenim
l’aprovació de 2 actes la de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia 18 de
març de 2010 i la de la Sessió Plenària Extraordinària realitzada el dia 5 de maig
de 2010.
Algun comentari respecte a les actes?
Passem a votació de l’acta del 18 de març de 2010
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Es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de març a
votació, la qual resta aprovada per unanimitat.
Passem a votació de l’acta del 5 de maig de 2010.
Es sotmet l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Extraordinària realitzada el
dia 5 de maig de 2010 a votació, la qual resta aprovada per unanimitat.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
Sr. Alcalde.- El següent bloc de l’ordre del dia l’apartat B, de dictàmens,
propostes o mocions resolutòries té 7 punts a l’ordre del dia i se n’afegiran 3 per
urgència en acabar aquest primer bloc, en tot cas, els comentarem al finalitzar
aquest primer bloc.
Sr. Estapé.- Sr. Ros, nosaltres també tenim mocions per presentar algunes
mocions que presentarem per urgència.
Sr. Alcalde.- Quantes?
Sr. Estapé.- Doncs, en tenim vàries. En tot cas, les comentarem en el moment
adequat, però sí que volia fer l’advertiment oportú.
Sr. Alcalde.- Bé, jo li preguntava quantes per saber...aquí n’hi ha 2, si vostès són
1,2,3,5 sabrem una miqueta a què atenir-nos.
Sr. Estapé.- En tenim quatre preparades.
Sr. Alcalde.- Perfecte, 4 mocions.
B.1 Execució sentència dictada en el RCA 09/2001 sobre la UA-6 i la
declaració de nullitat de l’acord de ple de data 05 de maig de 2000
d’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de la unitat d’actuació número 6.
Sr. Alcalde.- Passem al punt B.1 que tracta de l’execució de la sentència
dictada sobre la UA-6 i la declaració de nullitat de l’acord de ple de data 05
de maig de 2000 d’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de la unitat
d’actuació número 6.
“La secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va dictar Sentència núm 520 en data 27 de juny de
2005, en el recurs contenciós administratiu número 09/2001, contra l’aprovació
definitiva dels acords de l’Ajuntament de la Roca del Vallès següents:
a) acord del ple de 05/05/00 pel qual s’aprova l’Estudi de Detall de la Unitat
d’Actuació número 6
b) aprovació del Projecte de compensació de 17 de juliol de 2000 de la unitat
d’actuació número 6
c) Projecte d’urbanització

3

La sentència esmentada diu, literalment, en el seu fallo:
“Que ESTIMAMOS el recurso contenciosoadministrativo (.../...) contra los
acuerdos de 5 de mayo y 17 de junio de 2000 del Ayuntamiento de la Roca
del Vallés aprobando definitivamente el Estudio de Detalle y el Proyecto de
Compensación de la Unidad de Actuación 6, así como el Proyecto de
Urbanización si se hubiera publicado, que se declaran nulos y sin efecto
alguno. “
Aquesta fermesa ens ha estat notificada en data 24 de març de 2010.
“Atès que l’Estudi de Detall va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, essent
aquest l’òrgan competent de la seva aprovació definitiva. “
Per tant, els acords que es proposen al ple són:
“PRIMER.- DONAR-SE per assabentat, pel que fa la nullitat de l’Estudi de Detall
de la unitat d’actuació número 6, de la Sentència núm. 520 de data 27 de juny
de 2005, dictada en el recurs contenciós administratiu número 09/2001, contra
l’aprovació definitiva dels acords de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
següents: a) acord del ple de 05/05/00 pel qual s’aprova l’Estudi de Detall de
la Unitat d’Actuació número 6 b) aprovació del Projecte de compensació de
17 de juliol de 2000 de la unitat d’actuació número 6 c) Projecte
d’urbanització.
SEGON.- TENIR per declarat nul l’acord de ple de data 05 de maig de 2000
d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la unitat d’actuació número 6.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord als interessats i a la secció Tercera de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.”
Sr. Alcalde.- Per tant, el Ple es dóna per assabentat de la nullitat de l’actuació
d’aquestes 3 figures: l’estudi de detall, el projecte de compensació i del
projecte d’urbanització, però el Ple només anulla l’estudi de detall, del qual
tenim la competència per fer l’aprovació definitiva. Tant el projecte de
compensació com el d’urbanització, s’hauran d’anullar per Junta de Govern,
l’òrgan pel qual es van fer les aprovacions corresponents.
Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- No.
Sr. Alcalde.- Algun comentari, Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, Sr. Ros, al nostre grup municipal ens agradaria conèixer si ha
iniciat algun tràmit, si ha pres algun acord per tal de retramitar aquestes
diferents figures de planejament i projectes d’urbanització que han estat
anullats i si no ho ha fet, si té previst fer-ho en breu.
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Sr. Alcalde.- Sí, hi ha una previsió que de fet, hi ha algunes passes fetes que és
que el que s’ha analitzat des dels serveis tècnics municipals i des dels serveis
jurídics municipals és resoldre aquesta situació, és aprovar un POUM, un Pla
d’Ordenació Urbana Municipal, és a dir, un nou Pla General. Això ja és una
demanda que ens fa el Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
atès que des de l’any 2005 la Llei d’Urbanisme de Catalunya obliga a municipis
com el nostre a disposar d’un POUM.
El Pla General, aprovat l’any 2001, està a punt de complir 20 anys, ha exhaurit
les seves provisions i s’ha tornat una eina obsoleta que cal, de fet ja s’ha fet
una modificació important i cal la seva substitució per aquesta figura de POUM
i atès que hi ha altres lleis d’urbanisme i altres decrets que en aquest moment
farien inviable tramitar aquest estudi de detall amb la mateixa formulació que
es va fer en el seu dia i que s’ha demostrat que, a més a més, era nul.
La única solució que veiem per aquest sector és esperar a disposar d’un
POUM definitivament aprovat i publicat que torni a donar cobertura en aquest
sector, cobertura de planejament, cobertura jurídica. Podem esperar el temps
que trigui a fer-se un POUM que poden ser uns 2, 3, 4 anys, en funció de com es
desenvolupi, però en aquest sector no hi ha res vacant, està tot edificat, són
tot habitatges, és improbable certs canvis d’ús, no hi ha locals comercials i s’ha
exhaurit el màxim sostre permès. S’ha anat a màxims, per tant, davant de la
improbabilitat que hi hagi un procés edificatori, no cal precipitar cap altre
actuació, les llicències concedides en el seu dia es van emparar en un
planejament vigent, per tant, van ser legals. Han passat més de 4 anys, per
tant, estan prescrites, per tant, és impossible la seva revocació, per tant, estem
en una situació de seguretat jurídica important que és el que hauria de
preocupar a aquest sector, en qualsevol cas i que, difícilment, es pot tornar a
tramitar amb les actuals lleis d’urbanisme si no anem a un POUM.
Respecte al POUM, nosaltres portem més d’un any transcrivint internament el
planejament de paper a digital. Aquesta feina està pràcticament acabada.
S’ha fet una feina molt interessant, molt important de detecció de
planejament derivat, d’errades materials, sobreposició de zones, qualificacions
urbanístiques, una feina molt meticulosa, molt exhaustiva que en aquest
moment ens permet disposar d’uns documents de partida pel POUM molt
importants i s’ha sollicitat a la Generalitat de Catalunya, amb la qual també
s’ha fet algunes reunions, s’ha sollicitat la subvenció que va sortir a
convocatòria no sé si ara m’equivocaré de dates, però em sembla que va ser
el mes de febrer, s’ha fet la convocatòria i estem esperant la resolució i que
se’ns concedeixi aquesta subvenció per iniciar els treballs del POUM, cosa que
si es produís l’arribada d’aquesta subvenció es començaria aquest any mateix,
per tant, començaríem el procés d’elaboració de tota la fase prèvia d’un
POUM i aquesta seria la solució per aquest sector que ha quedat
definitivament anullat. Algun comentari? Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, un parell de comentaris, eh? A mi, no em deixa totalment
tranquil la seva proposta d’esperar 3 o 4 anys. Entenc les dificultats d’aquesta
retramitació, l’entenem tots plegats, però el que succeeix és que durant
aquests 3,4,5 o 6 anys ... perquè un POUM a la Roca serà molt complicat per
molts motius, per la seva extensió, pel diferents plans parcials que tenim
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pendents de desenvolupar que s’ha de veure com es reorienten i com es
defineixen, el que succeeix és que durant aquest període de 5 o 6 anys és que
no es podrà demanar llicències en aquesta zona. És veritat que no hi ha
terreny per construir més, però sí que de vegades, es fan algunes obres pel
motiu que sigui en el seu interior i es poden trobar els veïns, el conjunt de veïns
d’aquí, no sé si són 40 o 50 habitatges, que estan vivint en aquests habitatges
plurifamiliars que no puguin fer aquestes obres perquè pel motiu que sigui
poden ser necessàries.
A mi m’agradaria saber si vostè té un informe jurídic que avali aquest
posicionament perquè ens agradaria poder tenir-ne coneixement. El fet que
s’hagi fet una feina de digitalització del planejament està molt bé i és una
bona base per fer un nou POUM , però no deixa de ser un document
electrònic i aquí el que estem, parlant és de prendre decisions i de definir en el
cas que vostè comenta, un nou Pla General i ara jo voldria fer-li una mica de
record de la història de l’anullació d’aquest sector perquè en quedi
constància a l’any 1991 s’aprova el Pla General de la Roca, no es publica
íntegrament perquè era la pràctica habitual. Aleshores, quan es va aprovar
definitivament estava governant el seu grup municipal, el grup de
Convergència i Unió, era una pràctica habitual, no es va publicar íntegrament,
al cap d’uns anys no recordo exactament el moment, un conjunt de veïns del
barri Reixach, presidida per vostè, Sr. Ros, es dóna la paradoxa que vostè va
ser qui va promoure aquest recurs contra el desglobament d’aquest sector.
Van allegar diferents qüestions: el nombre d’habitatges, no estaven d’acord
amb les dues alçades i van argumentar també el tema de la manca de
publicació íntegra del Pla General de l’any 91. Justícia els ha donat la raó pel
que fa al punt relatiu a la manca de publicació del planejament i ho ha
anullat tot i ara s’ha de retramitar, que quedi constància, en tot cas, quin ha
estat el procés. Hi ha la paradoxa d’un recurs que vostè va posar en un
determinat moment, doncs ara li toca a vostè resoldre’l. A Vostè li toca
resoldre els problemes que en el seu moment es va generar perquè aquest
problema que s’ha generat en aquest àmbit, no aporta res a ningú. L’única
cosa que ha portat és angoixa als veïns d’una certa incertesa sobre els seus
habitatges sobre la dificultat de vendre el seu habitatge quan sortia a premsa
que estava en un sector que estava anullat i que hi havia algú que potser
d’alguna forma frívola deia que potser, fins i tot, s’hauria d’enderrocar, no em
refereixo a vostè, eh?, Sr. Ros, però hi havia hagut algun comentari i l’única
cosa que s’ha aconseguit és aquesta angoixa perquè si es torna a retramitar i
s’aprova un POUM, s’aprovarà com està ara, planta baixa més 2 i uns
habitatges plurifamiliars de 90 o 100 m2 que és el que pertoca avui en dia per
poder acollir a una família.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. No esperava jo que en aquest punt volgués fer
vostè una mica de demagògia, però li diré que com que les dades no les té
totes no són 40 o 50 veïns, són 57, 57 habitatges. Jo no vaig promoure aquest
contenciós, però sí que en vaig formar part perquè com molt bé vostè ha dit
en aquell moment, jo era el President de l’associació de veïns del barri Pont
Reixach i en aquell moment 48 veïns vam promoure aquest contenciós, entre
ells jo. Com a President vaig acatar les decisions de l’assemblea general de
l’associació de veïns i de la Junta de l’associació de veïns, evidentment això
en el més estricte dret democràtic, cosa que vostè potser no ha recordat, per
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tant, aquesta situació que s’ha generat ara que prové d’una mala gestió de la
seva època perquè li recordo que s’està anullant un acord de l’any 2000, en
què vostè estava a l’Equip de Govern i, per tant, l’errada és d’aquell que
tramita malament. Es van demanar més coses en el contenciós i el jutge de la
sala contenciosa administrativa va optar per només entrar en el defecte de
forma sense entrar en altres consideracions que també hi venien com per
exemple la densitat d’habitatges. En una zona esponjada de plurifamiliars, de
cop i volta apareixen uns blocs de pisos que no hi pinten res al costat d’una
zona esponjada. Això està fet, són uns fets consumats i que, difícilment, aniran
a terra i encara li agraeixo que hagi estat vostè mateix qui ha dit que jo no
vaig dir mai que s’haguessin d’enderrocar. Efectivament, mai vaig dir que
haguessin d’anar a terra i tampoc no ho he dit avui, al revés he donat un
missatge absolut de tranquillitat, no cal que ens precipitem. Si tramitem un
estudi de detall, avui en dia és una figura que ja no existeix en les lleis
d’urbanisme, això per començar, podríem agafar-nos a una situació molt límit,
que el Pla General encara ho contempla, que és un document que ve
d’aquest Pla General antic, però ara no podríem tramitar un estudi de detall,
però a més a més, com a tal unitat d’actuació, hauríem de destinar uns quants
d’aquests habitatges a promoció pública, cosa que ara com pot comprendre
és impossible quan s’ha fet transmissions patrimonials i està en mans privades i
en divisió horitzontal. El que hem de fer aquí és ser molt rigorosos i, sobretot molt
conseqüents amb la situació creada i assumir les responsabilitats d’aquells que
les van generar, no d’aquells que van lluitar per les seves justes reivindicacions
que, a més a més, la justícia ha reconegut; és molt diferent i això s’ha de tenir
en compte. El que farem és garantir, precisament, la garantia jurídica d’aquest
sector que, en aquest moment, tècnicament se’n diu que li ha decaigut el
planejament, però tota la resta existeix és una realitat consumada, hi viuen 57
famílies, són 57 famílies del pobles que s’han integrat en el barri Pont Reixach
en les condicions que vostès van permetre, vostè ha dit creixement sostenible i
compacte. Els 48 veïns que vivíem en aquell sector no vam entendre mai que
això fos un creixement sostenible i compacte. Això era especulació pura i dura.
En aquell sector, jo li faré història ja que li agrada a vostè fer-la les normes
subsidiàries de planejament anteriors a l’any 91 permetien que en aquell sector
hi cabessin 18 xalets i l’anterior propietari del solar va voler fer-ne 20 i no va
poder perquè li faltava longitud. Curiosament, a l’any 91 la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el Pla general de la Roca
del Vallès. A l’any 91, el 5 de maig de l’any 91, concretament, a l’Ajuntament
de la Roca de Vallès començava a governar Convergència i Unió perquè
veníem d’un període de 2 mandats de govern del PSC, els quals van impulsar i
tramitar el Pla General, no sé si ho recorda, per tant el canvi que es va produir
en aquest sector on es podien fer 18 xalets, va passar a permetre habitatges
adossats, que en aquell sector venien a ser uns 30 i eren un canvi de tipologia
que diguéssim es podria argumentar o justificar perquè feia una transició entre
els habitatges unifamiliars existents al carrer Catalunya i ho traspassava al
sector oest, on tot era una zona esponjada de xalets. Entre aquests 30 i els 57
que finalment es van construir, hi ha el doble. Les fórmules que van utilitzar
vostès per entrar en aquest joc són rocambolesques i el jutge no hi va entrar en
aquest fons perquè, simplement, la forma li donava la matèria jurídica suficient
com per anullar aquest planejament. És un més dels molts que ens hem trobat
que han fet el seu procés i que, finalment, quan vostès ja no estan al govern
van apareixent i és una altra de les rèmores que ens han deixat. Evidentment,
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el que hem de fer és afrontar això amb rigor i no fer demagògia i això vol dir
analitzar en quina situació estem, tranquillitzar a les persones que tenen
aquestes propietats que poden estar molt tranquilles. M’ha preguntat si tinc
un informe i tinc un informe que permetrà fer determinades obres en aquest
sector, malgrat hagi decaigut el planejament, derivat l’estudi de detall perquè
el planejament general no ha decaigut i està vigent.
Sr. Estapé.- No és un informe d’aquest sector, és un informe de fa 2 anys de
sectors en què ens ha passat el mateix i que ens ha permès operar en aquests
sectors en edificació existent, en obra menor i en determinats canvis d’ús, no
en tots, per tant, aquest informe existeix a la casa i ens ha servit per donar llum
a tot el que és una casuística jurídica que ve derivada d’una mala actuació
en el seu moment.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“La secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va dictar Sentència núm 520 en data 27 de juny de
2005, en el recurs contenciós administratiu número 09/2001, contra l’aprovació
definitiva dels acords de l’Ajuntament de la Roca del Vallès següents:
a) acord del ple de 05/05/00 pel qual s’aprova l’Estudi de Detall de la Unitat
d’Actuació número 6
b) aprovació del Projecte de compensació de 17 de juliol de 2000 de la unitat
d’actuació número 6
c) Projecte d’urbanització
La sentència esmentada diu, literalment, en el seu fallo:
“Que ESTIMAMOS el recurso contenciosoadministrativo (.../...) contra los
acuerdos de 5 de mayo y 17 de junio de 2000 del Ayuntamiento de la Roca
del Vallés aprobando definitivamente el Estudio de Detalle y el Proyecto de
Compensación de la Unidad de Actuación 6, así como el Proyecto de
Urbanización si se hubiera publicado, que se declaran nulos y sin efecto
alguno. “
S’ens notifica en data 24/03/10 amb NRGE 2091/10 la fermesa de la sentència
per part del TSJCat.
Atès que l’Estudi de Detall va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament, essent
aquest l’òrgan competent de la seva aprovació definitiva.
Atès el que disposa l’article 103 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.- DONAR-SE per assabentat, pel que fa la nullitat de l’Estudi de Detall
de la unitat d’actuació número 6, de la Sentència núm. 520 de data 27 de juny
de 2005, dictada en el recurs contenciós administratiu número 09/2001, contra
l’aprovació definitiva dels acords de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
següents: a) acord del ple de 05/05/00 pel qual s’aprova l’Estudi de Detall de
la Unitat d’Actuació número 6 b) aprovació del Projecte de compensació de
17 de juliol de 2000 de la unitat d’actuació número 6 c) Projecte
d’urbanització.
SEGON.- TENIR per declarat nul l’acord de ple de data 05 de maig de 2000
d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la unitat d’actuació número 6.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord als interessats i a la secció Tercera de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.”
B.2 Execució sentència dictada en el RCA 56/05 337/05 SPR3 (acumulats) i
declaració de nullitat de l’acord provisional de la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació del sector SPR-4 Les hortes i terrenys annexos, de la Roca
del Vallès, adoptat pel ple de la corporació en data 1 d’abril de 2004.
Sr. Alcalde.- El segon punt de l’ordre del dia...
Sr. Estapé.- Sr. Ros, jo m’abstindré en aquest punt.
Sr. Alcalde.- Si li sembla no és necessari, he fet la consulta jurídica, és un acte
degut i com a tal degut els membres de la Corporació tenen dret a ser
presents i tenim dret a exercir el nostre vot.
Sr. Estapé.- M’ho pot confirmar, el Sr. Secretari?
Sra. Moreno- Ell no estava a la Comissió Informativa, era la Secretària.
Sr. Alcalde.- Vaig fer la pregunta expressa en el punt anterior i en aquest punt,
en el punt anterior perquè jo era part del contenciós i en aquest punt perquè
vostè hi és part, però pot estar perfectament en el debat perquè estem
acatant una sentència i executant-la.
El punt segon és l’execució de la sentència dictada en el RCA 56/05 337/05
SPR3 (acumulats) i la declaració de nullitat de l’acord provisional de la
modificació puntual del Pla General d’Ordenació del sector SPR-4 Les hortes i
terrenys annexos, de la Roca del Vallès, adoptat pel ple de la corporació en
data 1 d’abril de 2004.
“La secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va dictar Sentència núm 153 en data 21 de febrer de
2008, en els recursos contenciosos administratius número 56/2005 i 337/2005
(acumulats), contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de 06 de juliol de 2005 que va desestimar el recurs d’alçada
interposat contra l’acord de la Comissió de Territorial d’Urbanisme de
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Barcelona, de 14 de juliol de 2004 que va aprovar definitivament la
modificació puntual del Pla General d’ordenació de sector SPR-4 les Hortes i
terrenys annexos, de la Roca del Vallès.
La sentència esmentada diu literalment en el seu fallo:
“Que estimamos el presente recurso contenciosos administrativo interpuesto
(…) contra la resolución de 6 de julio de 2005 del Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya por virtud de la que, en
esencia, se resolvió “Desestimar el recurs d’alçada interposat ... contra l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 14 de juliol de 2004, pel
qual es va aprovar definitivament la modificació del Pla General d’ordenació
del sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexos, de l’esmentat terme municipal de
la Roca del Vallès”, del tenor explicitado con anterioridad, y estimando la
demanda articulada acordamos la nulidad de los actos de aprobación
provisional y definitiva de la figura de planeamiento impugnada. “
Aquesta sentència és ferma i s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 5516, de 30 de novembre de 2009.
La Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de data 15 d’abril de 2010 va
acordar, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, donarse per assabentada de la sentència esmentada i tenir per declarat nul l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 14 de juliol, que va
aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del
sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexos, de la Roca del Vallès, així com
comunicar-ho a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, als recurrents i a la secció
tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. Dita comunicació s’ha rebut en l’Ajuntament en data 4 de
maig de 2010 amb número de registre d’entrada 3082.
Atenent que l’aprovació provisional de la modificació puntual del PGO és una
competència del Ple de l’Ajuntament, i que l’acord declarat nul va ser aprovat
en data 01/04/04 per aquest òrgan.
Atès el que disposa l’article 103 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- DONAR-SE per assabentat de la Sentència núm 153 dictada per la
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, de data 21 de febrer de 2008, en els recursos
contenciosos administratius número 56/2005 i 337/2005 (acumulats), contra la
resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 06 de juliol de
2005 que va desestimar el recurs d’alçada interposat contra l’acord de la
Comissió de Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 14 de juliol de 2004 que
va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General d’ordenació
de sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexos, de la Roca del Vallès.
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SEGON.- TENIR per declarat nul l’acord d’aprovació provisional de la
modificació puntual del Pla General d’ordenació de sector SPR-4 les Hortes i
terrenys annexos, de la Roca del Vallès, adoptat pel Ple de la corporació en
data 01 d’abril de 2004.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, als recurrents i a la secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.”
Per tant, què és el que fem : anullar l’aprovació provisional, la definitiva ja l’ha
anullada el Director General d’Urbanisme, ja l’ha acceptat la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona, per tant, el Pla General en la seva aprovació
definitiva, ja està anullat i comunicat a l’Ajuntament. Ara l’altre acord que cal
anullar a instàncies judicials de la sala de la secció tercera de la sala
contenciosa administrativa és l’aprovació provisional. Aquesta és una situació
molt diferent a la que hem parlat abans a la Unitat d’Actuació número 6,
aquesta deixa sense cobertura de planejament superior a tot aquest sector,
per tant, avui sí que a partir del moment en què se’ns va comunicar la
sentència, que va ser el 17 de novembre de 2009, no es pot donar aquí cap
llicència d’obres. L’ultima autorització que es va concedir va ser, en sessió
plenària el 17 de setembre, l’autorització per a la construcció del CEIP Mogent.
En aquest cas, una obra municipal que està en obres i entrant des de
Granollers pel Pla de les Hortes, per la rotonda es veu a mà esquerra, aquesta
obra en construcció que s’està finalitzant, per tant, aquí aquesta situació és
molt diferent, darrera d’un Pla General, hi ha un projecte de reparcellació i un
projecte d’urbanització que queden tots ells sense cobertura i, per tant, els
actes reglats de donar llicències d’obres o d’activitats que serien
conseqüència de tot aquest planejament derivat, ara no es poden donar. No
obstant això, hi ha llicències donades anteriorment al coneixement d’aquesta
sentència i, per tant, això no ha de sorprendre a ningú, aquestes llicències són
vigents a data d’avui i si els promotors inicien les obres abans de les seves
caducitats o si no les inicien, però demanen les pròrrogues oportunes podran
edificar. Crec recordar que a part de l’autorització del gimnàs del CEIP
Mogent que va ser un acord de Ple, hi ha la llicència d’Incasòl per construir 60
habitatges de protecció oficial. Aquesta llicència es va donar el mes de
setembre i hi ha 3 llicències més de promotors privats. A partir del 17 de
novembre, les següents llicències que van entrar, que en va entrar una, va ser
denegada perquè ja es coneixia, ja havia estat comunicada la fermesa de la
sentència a l’Ajuntament de la Roca, per tant, la situació del Pla de les Hortes
és molt diferent de la de la Unitat d’Actuació número 6, aquí hi ha sòl vacant,
aquí hi ha expectativa edificatòria i, a més a més, hi ha una situació de facto
creada que és que estan els carrers organitzats pels promotors del sector, per
tant, promotors que han suportat uns deures, volen exercir uns drets com és
lògic, llavors abans que em faci la pregunta que m’ha fet a l’anterior sector,
què pensem fer, doncs tenim redactat un document de Modificació del Pla
General i un document de modificació de Pla Parcial per poder tramitar amb
una certa agilitat i amb una certa urgència, la solució per aquest sector, estem
ultimant uns “flecos” amb la Direcció General d’Urbanisme, estem intentant de
tancar uns números d’ajust d’aquest planejament que perdrà habitatges, que
quedarà amb menys alçades amb les zones que confronten amb les parts
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històriques del nucli antic, que quedarà crec que eren 233 habitatges passarà
a tenir 190 i això, pràcticament, està tancat i serà objecte d’un proper Ple el
poder tramitar aquest planejament i sortir d’aquesta situació creada, tots
saben perquè. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari ?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:
“La secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va dictar Sentència núm 153 en data 21 de febrer de
2008, en els recursos contenciosos administratius número 56/2005 i 337/2005
(acumulats), contra la resolució del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de 06 de juliol de 2005 que va desestimar el recurs d’alçada
interposat contra l’acord de la Comissió de Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, de 14 de juliol de 2004 que va aprovar definitivament la
modificació puntual del Pla General d’ordenació de sector SPR-4 les Hortes i
terrenys annexos, de la Roca del Vallès.
La sentència esmentada diu literalment en el seu fallo:
“Que estimamos el presente recurso contenciosos administrativo interpuesto a
nombre de (…/…) contra la resolución de 6 de julio de 2005 del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya por virtud
de la que, en esencia, se resolvió “Desestimar el recurs d’alçada interposat ...
contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 14 de
juliol de 2004, pel qual es va aprovar definitivament la modificació del Pla
General d’ordenació del sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexos, de
l’esmentat terme municipal de la Roca del Vallès”, del tenor explicitado con
anterioridad, y estimando la demanda articulada acordamos la nulidad de los
actos de aprobación provisional y definitiva de la figura de planeamiento
impugnada. “
Aquesta sentència és ferma i s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 5516, de 30 de novembre de 2009.
La Comissió Territorial d’Urbanisme en la sessió de data 15 d’abril de 2010 va
acordar, a reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, donarse per assabentada de la sentència esmentada i tenir per declarat nul l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 14 de juliol, que va
aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General d’Ordenació del
sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexos, de la Roca del Vallès, així com
comunicar-ho a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, als recurrents i a la secció
tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. Dita comunicació s’ha rebut en l’Ajuntament en data 4 de
maig de 2010 amb número de registre d’entrada 3082.
Atenent que l’aprovació provisional de la modificació puntual del PGO és una
competència del Ple de l’Ajuntament, i que l’acord declarat nul va ser aprovat
en data 01/04/04 per aquest òrgan.
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Atès el que disposa l’article 103 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- DONAR-SE per assabentat de la Sentència núm 153 dictada per la
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, de data 21 de febrer de 2008, en els recursos
contenciosos administratius número 56/2005 i 337/2005 (acumulats), contra la
resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 06 de juliol de
2005 que va desestimar el recurs d’alçada interposat contra l’acord de la
Comissió de Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 14 de juliol de 2004 que
va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General d’ordenació
de sector SPR-4 les Hortes i terrenys annexos, de la Roca del Vallès.
SEGON.- TENIR per declarat nul l’acord d’aprovació provisional de la
modificació puntual del Pla General d’ordenació de sector SPR-4 les Hortes i
terrenys annexos, de la Roca del Vallès, adoptat pel Ple de la corporació en
data 01 d’abril de 2004.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, als recurrents i a la secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. ”
B.3 Adjudicació provisional de la contractació per a la gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió del servei públic d’escola bressol del centre “ Les
Orenetes” a l’entitat Escola Bressol del Bosc, SCCL.
Sr. Alcalde.- El punt B.3 tracta de l’adjudicació provisional de la contractació
per a la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió del servei públic
d’escola bressol del centre “ Les Orenetes” a l’entitat Escola Bressol del Bosc,
SCCL.
Té la paraula la regidora d’ensenyament, la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, aquest és un procés que es va iniciar en el
Ple extraordinari de 18 de març, en què es va donar inici a l’expedient de
contractació d’aquest servei que, com tots sabeu, ja el donava l’escola Bressol
el Bosc i bé, es van presentar 3 empreses licitadores : Senfo, Escola Bressol el
Bosc i Eulen Servicios i després de passar el procés administratiu i tècnic i de
reunir-se la mesa de contractació el dia 10 de maig es va decidir atorgar
provisionalment la contractació d’aquest servei per la modalitat de gestió
indirecta a l’empresa Escola Bressol El Bosc. Des d’aquí, donar la nostra
enhorabona. Tenim la garantia que s’ha donat un bon servei al llarg d’aquests
5 anys de prestació del servei i ens congratulem que puguin ser ells els que
continuïn el servei. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari, Sr. Albert Gil?
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Sr. Gil.- Sí, bé afegir-me, encara que és el primer tràmit , estem molt contents
que hagi estat adjudicatari l’actual adjudicatari, el qual està fent una feina,
com bé diu, molt bona en l’àmbit municipal. Em sembla que tots ho
reconeixem i tots en som conscients i en l’àmbit particular, he tingut la
possibilitat de gaudir de portar-hi als meus fills, doncs ho parlo també com a
pare. Afegir també el tema que per primera vegada el tema de l’import que
municipalment a través de la regidoria es fa d’una subvenció per tal de poder
arribar a l’import de licitació i de creure que hem de fer un esforç bàsic i
encara que sigui en el temps que corren, apostar fort per l’educació d’aquest
municipi i que no és obligatòria per això treballem perquè la propera escola
bressol sigui a la Torreta i segur que n’haurem de fer alguna més, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, molt breument que quedi constància en acta també afegir-nos
a les felicitacions per la bona feina que ha fet aquesta cooperativa, com a
mínim deuen de portar 10 anys i en tot cas, també estem molt satisfets que
hagi guanyat aquesta cooperativa, sens perjudici que hi hagin altres bones
ofertes, però diguem que han fet un molt bon servei i que estan capacitats per
continuar fent-ho en un futur. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Jo també m’afegeixo a la felicitació. Dir que el
contracte s’adjudicarà per 5 anys i que finalment el preu de licitació que havia
sortit de 410.000 €, ha estat definitivament de 408.897,40€ l’any, pressupost
base sense Iva, atès que està exempt d’IVA. Afegir que aquest import es
suportava fins ara al 50% entre la subvenció que es rebia de la Generalitat per
alumne i la quota que havien de portar els pares que portaven els alumnes.
L’Ajuntament aquí ha fet un esforç d’aportació de 26.000 €. És el primer cop
que es fan ajudes en l’àmbit de l’ensenyament i, per tant, estem apostant per
a una societat en què hi ha d’haver un equilibri en la conciliació de la vida
familiar i laboral. Entenem que és una aposta que calia fer, que calia cuidar la
qualitat que ha tingut fins ara aquesta escola, apostar per aquesta qualitat i
aquesta continuïtat i que en el procés de licitació ha estat realment la que ha
rebut la puntuació superior respecte als barems que havien definit els plecs de
condicions tècniques. Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que el Ple municipal, en sessió ordinària celebrada en data 18 de març
de 2010, va aprovar iniciar l’expedient de contractació, mitjançant gestió
indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al
centre “Les Orenetes”, per un impor fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 410.000 euros, IVA no inclòs, i sis anys de durada, acordant
així mateix l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària i varis criteris d’adjudicació.
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al Butlletí oficial de la província de
Barcelona número 80, de 3 d’abril de 2010; en el Diari Oficial de la Generalitat
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de Catalunya núm.5601, de data 6 d’abril de 2010 i en el perfil del contractant
municipal en data 6 d’abril de 2010.
Vist que s’han celebrat les Meses de contractació per a la qualificació de la
documentació administrativa i per a l’obertura de la documentació
continguda en el sobre número dos, havent estat admesos els tres licitadors
presentats en tant que la documentació presentada s’ajustava al que es
sollicitava al Plec de clàusules administratives particulars.
Atès que en data 7 de maig de 2010, els serveis municipals d’atenció a les
persones van emetre informe propostant l’adjudicació del contracte i que en
data 10 de maig de 2010 s’ha reunit la Mesa de Contractació la qual, un cop
rebut l’informe tècnic de valoració per a efectuar proposta d’adjucació a
l’òrgan de contractació, amb el resultant següent:
“Per tot això, la Mesa, per unanimitat, ACORDA proposar a l’òrgan de
contractació competent que efectuï adjudicació provisional del contracte per
a la gestió i explotació del servei públic de l’escola bressol, a favor de
l’empresa ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL amb CIF F-63-240360 , per l’import
de 408.897,40 €/any de pressupost base, sense IVA, ja que està exempt.”
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient
administratiu, i de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional
segona i l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist el que estableix l’art. 122 en relació a l’art. 144 i 145 i concordants de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de
conformitat amb la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment la contractació
del contracte per a la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió, del
servei públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes” a l’entitat ESCOLA
BRESSOL DEL BOSC, SCCL, per l’import anual de 408.897,40 euros, el qual
s’executarà d’acord amb el contingut dels plecs de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars d’aplicació, i segons l’oferta presentada
per l’adjudicatari en tant no contradigui els expressats plecs.
Segon.- Disposar a favor de ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL la quantia
corresponent a l’import d’adjudicació, a càrrec de la partida pressupostària
corresponent del pressupost municipal aprovat per la present anualitat.
L’adjudicació per a la resta d’anualitats quedarà sotmesa a la condició
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suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les
obligacions derviades del contracte.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de
licitadors, a la Intervenció i publicar-la en el perfil del contractant d’aquest
Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137 de la Llei de
contractes del sector públic.
Quart.- Requerir a ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL, com adjudicatari
provisional del contracte, perquè dins dels quinze (15) dies hàbils següents al
de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del
contractant, constituexi a favor de l’Ajuntament la garantia definitiva per
import de 20.444,87 euros, així com perquè presentin la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i la resta de documentació establerta als
plecs, si escau.”
B.4 Aprovació de l’ordenança municipal reguladora del lliure accés a les
activitats i serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- El punt B.4 tracta de Aprovació de l’ordenança municipal
reguladora del lliure accés a les activitats i serveis i el seu exercici en l’àmbit
territorial de la Roca del Vallès.
“El 28 de desembre de 2009 va finalitzar el període de transposició de la
Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Conselll, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (en endavant
referida com a Directiva de serveis); norma que té com a objectiu aconseguir
un mercat interior efectiu en l’àmbit dels serveis per via de l’eliminació
d’obstacles legals i administratius, modernitzant l’Administració i fent-la més
accessible als ciutadans.
L’Estat espanyol ha dictat dues lleis de transposició per incorporar la normativa
esmentada al nostre ordenament jurídic:
-

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i al seu exercici (BOE de 24 de novembre de 2009).
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al
seu exercici”

La Llei anomenada Omnibus. Atès que això comporta uns canvis molt
importants en la forma d’entendre l’administració i d’entendre la relació entre
els ciutadans i les administracions i diguéssim que hi ha hagut una lentitud per
part de l’estat espanyol, que són molt tardanes, que són una del 24 de
novembre de 2009 i l’altre publicada del 23 de desembre de 2009. Aquesta
directiva que havia d’entrar en vigor a l’1 de gener per part de totes les
administracions, doncs realment ha patit un alentiment i sobretot un
desconeixement que és la situació més greu en la qual estem avocats. Hem
d’aplicar una nova forma de procediment administratiu que pretén ser més
modern, que pretén ser més àgil, que pretén tenir una finestreta única
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d’administració electrònica, però que en aquest moment hi ha un
desconeixement important. Llavors, davant d’aquesta situació, la Diputació de
Barcelona ha elaborat una ordenança genèrica que d’alguna forma permet
als ajuntaments disposar d’una cobertura jurídica per poder operar conforme
a aquesta directiva europea, però és una cobertura molt genèrica que,
evidentment, significa canviar moltes estructures de funcionament i que ens
portarà encara molta i molta feina per poder adaptar-nos i funcionar. Algunes
de les novetats que podríem dir és, per exemple, que tots els actes que estan
sotmesos a comunicació prèvia s’hauran de fer ara sota declaració
responsable i que, en tot cas, l’administració que fins ara informava llicències
d’activitat per exemple o llicències d’assabentats o llicències de comunicació
prèvia en quant a obres menors, tot això estarà sota la responsabilitat dels
particulars, amb tot el que això significa, sense el perjudici que els particulars
han de complir les normatives i pot haver-hi un cert desconeixement, per tant,
hauran d’acudir a professionals que els ajudin, que els donin cobertura. Si es
dóna la circumstància de l’obertura d’un local, d’un negoci, d’una activitat
sense el coneixement suficient, doncs realment pot donar-se la circumstància
que sense el coneixement suficient doncs realment pot donar-se la
circumstància que s’estigui exercint una activitat sense complir normatives i
això a l’administració ho haurem d’afrontar d’una altra manera que és amb el
control posterior a l’inici d’activitat, això ens canvia la forma d’entendre
l’administració. Aquests controls s’havien eliminat de l’administració, s’havien
derivat a empreses collaboradores de l’administració i s’haurà de tornar a
definir com es donen i com es fan aquests control. És clar, aquests controls els
poden exercir totes les administracions, no només la Local i pot donar lloc a
que si algú obra algun establiment o alguna activitat sense complir,
estrictament la normativa es trobi que en un control es pot trobar tancat, per
tant, tant els ciutadans com la pròpia administració hem de fer tot un exercici
de posar-nos al dia i de definir millor els tràmits, millor les relacions i millors
l’agilitat que ha de fer l’administració respecte dels ciutadans.
Els acords són:
“PRIMER- APROVAR inicialment l’Ordenança municipal reguladora del lliure
accés a les activitats i serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de la Roca
del Vallès, segons la redacció que s’adjunta a aquest acord com a annex.
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per a la formulació de
reclamacions, allegacions i suggeriments per un termini de 30 dies hàbils, a
través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la corporació, així com
en la pàgina web municipal.
TERCER.– DISPOSAR que, un cop transcorregut el termini d’informació pública
esmentat, en cas que no hi hagi cap reclamació ni allegació, l’Ordenança
que ara s’aprova inicialment esdevindrà aprovada definitivament i es
procedirà directament a la publicació. A aquests efectes hom podrà adherirse a la publicació del text model publicat en el BOP de Barcelona número 44
de data 20 de febrer de l’actual.”
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Si hi haguessin allegacions que s’haguessin de resoldre en un sentit o en un
altre, aprovant-les, acceptant -les o denegant-les, caldrà un nou acord plenari
per fer l’aprovació definitva .
“QUART.- ACORDAR que, en cas que aquest acord d’aprovació inicial
esdevingui definitiu, es trameti a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies hàbils, l’acord d’aprovació definitiu del
‘ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcalde President, tant àmpliament com en dret sigui
necessari, per al desplegament i execució dels presents acords.”
Algun comentari?
Sr. Estapé.- Sí, Sr. Ros. Aquest és un tema molt complex. Vostè l’ha explicat molt
bé, molt detalladament. És una directiva de fa 3 anys que el termini màxim
d’aplicació és del 8 desembre de l’any passat. Durant aquests 3 anys no s’ha
fet res o gairebé res des de l’Estat o des de la Generalitat i ara ens trobem amb
un greu problema perquè aquesta directiva ja és d’aplicació. Els que tenen
més culpa són els ajuntaments, els quals s’ho han trobat i que, a més a més,
han d’adaptar les seves ordenances en funció de lleis estatals o de la
Generalitat. Ara, el que sí que pot fer un Ajuntament, o en aquest cas
l’Ajuntament de la Roca, és assumir un compromís ferm que dedicarà el
personal a les tasques d’inspecció que, com vostè ha comentat, ja no es
tracta tant de donar llicències perquè aquesta directiva posa moltes
restriccions al procediment de llicència, sinó que hi ha d’haver inspeccions a
posterioritat. Jo voldria saber, Sr. Ros, si vostè destinarà que estigui a temps
complert a tasques de disciplina, a tasques d’inspecció de les llicències
perquè si no tots els problemes que vénen de les darreres administracions més
les que puguem tenir nosaltres per manca d’inspecció fa que tinguem, que
apareguin, greus dificultats.
Sr. Alcalde.- Bé, a l’Ajuntament de la Roca ja es fa inspecció i no la fa una
persona sola, sinó que la fa diferents persones en els diferents àmbits que li
corresponen. Hi ha un tècnic que avui actua com a Secretari Accidental, el
qual precisament la seva tasca, el seu lloc de treball està definit com a tècnic
de disciplina urbanística i, per tant, porta aquests temes, però no és l’únic
perquè arquitecte superior, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, enginyer també
poden fer aquestes tasques i poden supervisar aquelles obres en l’àmbit privat
que no s’estiguin fent correctament, ajustades a llicència o que s’estiguin fent
sense llicència. Jo crec que aquí el problema és més profund, no és tant
destinar a una persona, jo no sé si recorda que a la plantilla de l’any 2008 vam
aprovar ja la plaça d’una zelador d’obres, plaça que vam haver d’amortitzar
perquè vista la situació econòmica era impossible augmentar el capítol 1 i
disposar de recursos suficients per proveir aquesta plaça. Aquesta plaça va
estar en la plantilla un any i en aquest moment no hi és. Jo crec que el tema
no és aquest, el tema és formació. En aquest moment, cal que les
administracions que no han fet els deures, com molt bé vostè ha dit i celebro
que ho hagi dit vostè perquè així no m’acusaran ni al PSOE ni al PSC, doncs ni
la Generalitat ni l’Estat Espanyol han fet els deures que havien de fer. Doncs, en
aquest moment que potser és la que més ens ha ajudat, haurà de disposar de
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mitjans suficients per poder tenir formats als tècnics que formen part de les
plantilles municipals perquè no és tan immediat com que a partir d’ara tot serà
inspecció, no és així tampoc, les llicències d’obres majors continuaran essent
obres majors i s’hauran de continuar tramitant. Sí que tot el que estava sotmès
a comunicació prèvia és el que pot quedar en una situació d’entredit. És a dir,
d’una banda la normativa pretén ser més hàbil, pretén ser més oberta.
D’alguna manera diu: mesures per l’eliminació de tràmits i simplificació de
documents per facilitar l’activitat econòmica. Això que pot estar bé i que
probablement prové d’una visió molt europea i aquí estem al sud dels Pirineus i
no som tan europeus de vegades i sabem que hi ha certes picaresques, per
tant, hem de ser molt rigorosos en saber com s’apliquen aquestes normes.
Primer ho han de conèixer els tècnics municipals, han de conèixer els
procediments i després ho han de conèixer els particulars i els particulars han
de tenir molt clar com seran a partir d’ara les relacions amb l’administració. És
a dir, tenim per exemple la botiga de petards que no tindrà autorització. En el
procediment que s’ha seguit fins ara, podria haver obert sense demanar
l’autorització i després ens correspondria la feina d’inspecció i això és una
complicació perquè si compleix s’haurà de permetre la continuïtat en ús i si no
s’haurà de tancar, per tant això ens llença a una forma de relacionar-nos amb
els ciutadans que pot ser molt problemàtica i més en moments de dificultat
econòmica com els actuals. És a dir, en moments actuals, algú que no té feina
i algú que no sap què fer i disposa d’un patrimoni, d’un local i vol implantar
una activitat, la pot implantar, però si no adopta les mesures correctores, si l’ús
no està permès, si no disposa de tot el que li obligaria les normes,
probablement per part de l’Ajuntament o per part d’entitats de control, per
part d’un departament de Sanitat pública o per part d’un departament de
treball perquè poden ser moltes administracions les que acabin fent una
inspecció, pot ser que aquesta activitat que ha costat uns diners muntar-la no
compleixi les normatives i no es pugui muntar. Per tant, el que fins ara hem
sabut com funcionava i hem sabut controlar des del control previ dels
projectes, ara pot passar a invertir-se i si els ciutadans no són prou estrictes en
les seves actuacions, l’administració haurà d’adoptar un paper difícil perquè
serà un paper fiscalitzador o potser fins i tot un paper dur perquè pertoqui no
permetre o tancar locals que no compleixin amb les normes que té definides
l’Ajuntament, per tant, tot això ens obra un procés complex que no passa per
dedicar una persona a inspecció, pot ser se n’haurà de dedicar vàries, però
sobretot saber com funciona que és el que ara no sabem i l’ordenança que
aprovem avui és molt genèrica, ens permet fer el que han fet altres
ajuntaments, ens permet dir escoltem hem fet el que deia la directiva ¡, però a
partir d’aquí se’ns obre una tasca molt important de posar al dia totes les
estructures municipals per realment poder aplicar-la correctament i poder
funcionar. Algun comentari més?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que el 28 de desembre de 2009 va finalitzar el període de transposició de
la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Conselll, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (en endavant
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referida com a Directiva de serveis); norma que té com a objectiu aconseguir
un mercat interior efectiu en l’àmbit dels serveis per via de l’eliminació
d’obstacles legals i administratius, modernitzant l’Administració i fent-la més
accessible als ciutadans.
L’Estat espanyol ha dictat dues lleis de transposició per incorporar la normativa
esmentada al nostre ordenament jurídic:
-

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i al seu exercici (BOE de 24 de novembre de 2009).
Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al
seu exercici (BOE de 23 de desembre de 2009).

En aquest context la Diputació de Barcelona va plantejar la necessitat
d’aprovar un model tipus d’Ordenança municipal que transposés els principis
de la Directiva de Serveis a nivell horitzontal i establís les regles generals
necessàries per a l’aplicació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, “sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, en l’àmbit de les
respectives Corporacions que l’adoptessin.
Per via de la fórmula normativa plasmada en el Model tipus d’Ordenança
municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
es tracta de proveir als Ens locals d’un instrument que, atenent a la data de
finalització del termini de transposició de la Directiva de Serveis i les obligacions
definides en la Llei 17/2009, de 23 de novembre, els permetés afirmar el
compliment dels seus “deures de transposició” en la mida d’allò possibilitat per
la normativa marc, estatal i autonòmica.
En data 8 de febrer de 2010 es va aprovar, per Decret del President de la
Diputació de Barcelona, el text definitiu del Model tipus d’Ordenança
municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
havent estat publicat l’esmentat model en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 44, de data 20 de febrer de 2010 i en el Diari Oficial de la Generalitat
núm. 5588, de data 16 de març de 2010.
Vist que aquesta norma, ha estat examinada per la Comissió informativa
especial d’organització interna i participació ciutadana en sessió de data 25
de març de 2010.
Vist l’informe favorable de la Secretària municipal.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència
als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text
íntegre.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència
atribuïda al Ple de la Corporació, a tenor d’allò que disposa l’article 22.2 d) de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2
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d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER- APROVAR inicialment l’Ordenança municipal reguladora del lliure
accés a les activitats i serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de la Roca
del Vallès, segons la redacció que s’adjunta a aquest acord com a annex.
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública per a la formulació de
reclamacions, allegacions i suggeriments per un termini de 30 dies hàbils, a
través de la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans
de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de la corporació, així com
en la pàgina web municipal.
TERCER.– DISPOSAR que, un cop transcorregut el termini d’informació pública
esmentat, en cas que no hi hagi cap reclamació ni allegació, l’Ordenança
que ara s’aprova inicialment esdevindrà aprovada definitivament i es
procedirà directament a la publicació. A aquests efectes hom podrà adherirse a la publicació del text model publicat en el BOP de Barcelona número 44
de data 20 de febrer de l’actual. Altrament, caldrà un nou acord plenari .
QUART.- ACORDAR que, en cas que aquest acord d’aprovació inicial
esdevingui definitiu, es trameti a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies hàbils, l’acord d’aprovació definitiu del
‘ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcalde President, tant àmpliament com en dret sigui
necessari, per al desplegament i execució dels presents acords.”
B.5 Aprovació de l’ampliació de la delegació de funcions de gestió i
recaptació a favor de la Diputació i confirmació i classificació de l’abast
d’anteriors acords de la delegació.
Sr. Alcalde.- El cinquè punt de l’ordre del dia tracta de Aprovació de
l’ampliació de la delegació de funcions de gestió i recaptació a favor de la
Diputació i confirmació i classificació de l’abast d’anteriors acords de la
delegació. Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez .
Sr. Álvarez .- L’Ajuntament té un acord amb la Diputació des de l’any 2004,
concretament amb l’Oficina de Gestió tributària de la Diputació que gestiona
la recaptació de les diferents taxes o els impostos d’aquesta administració. El
que portem avui a aprovació és una delegació de funcions que fins ara no
feia l’organisme, sinó que feia directament l’Ajuntament i després una
modificació en l’acord que teníem fins ara per adaptar-lo a canvis de
normatives que s’han anat produint durant tot aquest temps. Aquest acord és
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un acord que ha portat la Diputació, l’Organisme de Gestió Tributària a tots els
Ajuntaments en els quals està donant aquest servei i nosaltres el que fem avui
és donar el vistiplau, concretament, les noves funcions que deleguem són la
recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu, dictar la
provisió de constrenyiment, liquidació d’interessos de demora, resolució dels
expedients d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra
els actes anteriors i qualsevol altre acte necessari per l’efectivitat dels anteriors.
Hi ha una altra sèrie d’acords que prenem també avui, però que van el la línia
aquesta de posar-nos al dia d’alguna manera per canvis de normativa.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez . Algun comentari des del PSC?
Sr. Estapé.- Sí, com que ha volgut fer una menció abans política respecte...de
vegades el PSC o el PSOE no fa les coses ben fetes i no tenim cap problema de
dir-ho i a vegades les fa molt ben fetes com és el cas de gestió tributària i
també val la pena dir-ho. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“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 claredat 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
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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.
Vist que en aquesta mateixa data s’ha emès Informe de Secretaria.
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:
ACORDS:
PRIMER- Especificar que, l'acord municipal plenari adoptat en sessió de 4 de
març de 2004 i acceptat per la Diputació de Barcelona en sessió plenària de
29 d'abril de 2004, 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, dels
“altres ingressos: sancions diverses imposades per l’Ajuntament en aplicació de
la normativa local”,
abastava a les multes coercitives imposades per
l’Ajuntament.
SEGON.- Ampliar la delegació a favor de la Diputació de Barcelona, a
l’empara del que preveu l’article 7 del Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, a la
recaptació dels altres tributs i demès ingressos de dret públic tant tributaris com
no tributaris, no específicament delegats en acords anteriors. Les funcions que
es deleguen son:
Altres ingressos de dret públic tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament
pugui exigir:
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
- Dictar la provisió de constrenyiment
- Liquidació d'interessos de demora
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
TERCER.– Especificar que, en relació als acords municipals adoptats en el punt
PRIMER i SEGON d'aquest acord, així com els ja adoptats amb anterioritat a
aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de
facultats gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs municipals i altres
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ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació,
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes
tributaris o aprovar l’anullació, total o parcial, de les liquidacions, respecte
d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin
convenient.
QUART.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació
procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1,
amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
CINQUÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació
de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió
dels serveis atribuïts.
SISÈ.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita
d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues
administracions acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que
haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis mesos abans del cessament.
SETÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis
previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
VUITÈ.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que
contempla la present resolució, comportarà una dotació econòmica
consistent en un 1’75%.
NOVÈ.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i
la Diputació de Barcelona. I facultar a l’Alcalde, tant àmpliament com en Dret
sigui necessari, per a la seva signatura.
DESÈ.- 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.
ONZÈ.- 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.
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DOTZÈ.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal.
ANNEX
INTERVENEN
L'Illm. Sr. Rafael Roig Milà, President Delegat de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, facultat per a la formalització i
signatura del present Conveni per acord Plenari d’acceptació de la
delegació, en nom i representació d'aquest, i assistit pel secretari de
l'Organisme, Sr. Ferran Torres Cobas, en virtut de les facultats conferides per
Decret de la Presidència de data 18 de febrer de 2009.
L'Illm. Sr. ......................, Alcalde President de l'Ajuntament de ................, en nom
i representació d'aquesta Corporació i assistit pel Secretari municipal, Sr.
..........................., i
MANIFESTEN
I.- Que la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària,
està en disposició de realitzar la gestió i la recaptació de tots aquells ingressos
de dret públic dels ajuntaments de la província que hi estiguin interessats.
II.- Que l’Ajuntament de .................. està interessat que la Diputació de
Barcelona realitzi per delegació determinades funcions de gestió i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals. Amb aquest fi i a l’empara del que es
preveu als articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 106.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article 8.b)
del Reglament general de recaptació, aprovat pel RD 939/2005, de 29 de juliol,
el Ple de la corporació municipal en sessions de dates ...........adoptà els acords
de delegació de les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals que més endavant es concreten.
III.- Que la Diputació de Barcelona, per acords aprovats en diferents sessions
plenàries la última celebrada el dia ..................., acceptà la delegació de
l'Ajuntament de ...................
IV.- Que ambdues institucions procedeixen a la formalització del present
conveni de delegació, als efectes del qual s'estableixen els següents:
PACTES:
OBJECTE
PRIMER.- Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de
la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals que li han estat delegades pels acords plenaris
esmentats, el text dels quals s’integra al pacte tretzè del present conveni.
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Així mateix, es convé que la Diputació efectuarà la recaptació de qualsevol
altre recurs de dret públic de l'Ajuntament si resulta d'interès per a aquest, amb
subjecció als criteris emanats de la Junta de Govern de l'ORGT.
La Diputació portarà a terme les funcions delegades a través de l'Organisme
de Gestió Tributària.
SEGON.- Aquest Conveni serà eficaç a partir de la seva signatura i per un
termini de dos anys a comptar des d’aquesta data.
El present Conveni s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius
d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-lo per
finit amb una antelació mínima de sis mesos.

CAUSES D'EXTINCIÓ
TERCER.- Seran causes d'extinció del present Conveni les següents:
1.
2.
3.
4.

La no-pròrroga, d'acord amb allò previst en el punt segon
L'acord mutu entre l'Ajuntament de .................. i la Diputació de Barcelona
L'incompliment de les seves clàusules
Qualssevol altres determinades en la legislació vigent

NORMATIVA D'APLICACIÓ GENERAL PER A L'EXERCICI DE LES FACULTATS
DELEGADES I PROCEDIMENT ESTABLERT A L'EFECTE
QUART.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
la Llei d’hisendes locals i la Llei general tributària, així com a allò previst en
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació
i la posterior normativa de desenvolupament.
Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació i de
l’Organisme de Gestió Tributària que pertoqui, conforme el que disposen les
seves normes internes, constituïdes pels Estatuts, el Reglament orgànic i
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.

INGRESSOS DE LA DIPUTACIÓ
CINQUÈ.- 1. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb
eficàcia la prestació del servei objecte d'aquest Conveni, la taxa per la
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prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les
funcions de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Indicativament, es fa constar que a partir del 23 de juny de 2009, la quota a
satisfer es determina aplicant les tarifes següents:
Recaptació voluntària de padrons i liquidacions:
La taxa resultarà d’aplicar a les quantitats efectivament recaptades pel
concepte de quota inicialment liquidada i, quan escaigui, el corresponent
recàrrec d’extemporaneïtat, el percentatge que d’acord amb el càrrec de
l’exercici els pertoca, segons l’escala següent:
Municipis amb càrrec fins a 4.200.000 EUR
Municipis amb càrrec superior a 4.200.000 EUR i fins a 6.000.000 EUR
Municipis amb càrrec superior a 6.000.000 EUR i fins a 15.000.000 EUR
Municipis amb càrrec superior a 15.000.000 EUR i fins a 21.000.000 EUR
Municipis amb càrrec superior a 21.000.000 EUR

3,00%
2,00%
1,75%
1,25%
1,00%

A efectes del què disposa l’apartat anterior, s’aplicaran les regles següents:
1a. S’entén per càrrec de l’exercici la suma de l’import total de les quotes
integrants dels padrons i les liquidacions d’ingrés directe, la gestió o la
recaptació voluntària de les quals iniciarà l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona al llarg de l’any, llevat dels següents:
 Ingressos no pressupostaris previstos a l’apartat “Recaptació
d’ingressos no pressupostaris dels ajuntaments" d’aquest pacte.
 Quotes urbanístiques i contribucions especials previstes a la regla
4a del punt 2 d’aquest pacte.
2a. En general, llevat que hi concorrin circumstàncies especials, es considerarà
que el volum del càrrec de l’exercici és d’igual quantia que el càrrec de
l’any anterior. Tanmateix, el percentatge a aplicar podrà modificar-se dins
l’exercici, en el cas que un càrrec de caràcter extraordinari faci que
l’ajuntament se situï en un tram al qual correspongui un percentatge
inferior.
Si es produeix aquest fet, s’aplicarà la tarifa que pertoqui i tindrà vigència des
del mes següent a aquell en què s’ha produït el càrrec extraordinari.
Gestió i recaptació d’altes d’IVTM:
1. La taxa a satisfer per la gestió i recaptació de les altes en l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica quan no s’hagi delegat en la Diputació la
recaptació del padró de l’IVTM, resultarà d’aplicar a les quantitats
efectivament recaptades el percentatge del 4%.
2. Quan s’hagi delegat la recaptació del padró, s’aplicarà la taxa resultant de
l’escala continguda en l’apartat de Recaptació voluntària de padrons i
liquidacions.

27

Recaptació d’altres ingressos:
La taxa a satisfer per la recaptació voluntària de determinats ingressos, la
titularitat dels quals correspon a ajuntaments que, per no haver delegat en la
Diputació de Barcelona les seves facultats de recaptació voluntària, no estan
incloses en l’apartat de Recaptació voluntària de padrons i liquidacions, es
determinarà aplicant el 5% a les quanties cobrades.
Recaptació executiva:
La taxa a satisfer per la prestació del servei de recaptació en període executiu
és una quantitat equivalent al recàrrec de constrenyiment que hagi pagat el
deutor.
Serà d’aplicació la taxa en tots els supòsits en què es recapti el deute en
període executiu, qualsevol que sigui el mitjà de pagament, tant si aquest es fa
en efectiu o en espècie.
Imposició, liquidació i recaptació de sancions tributàries:
La taxa a satisfer per l’exercici de les funciones d’inspecció tributària portades
a terme per l’Organisme, quan aquestes finalitzin amb la imposició, liquidació i
recaptació d’una sanció tributària, serà del 20% de l’import recaptat per
aquest concepte, amb el límit de 12.000 euros.
Recaptació d’ingressos no pressupostaris dels ajuntaments:
No s’aplicarà cap tipus de taxa pels cobraments de Fiances, IVA o Taxes per
compte d’altres ens que hagin estat carregats a l’Organisme pels Ajuntaments
juntament amb altres ingressos.

2. En la determinació definitiva de la taxa a satisfer per la prestació dels serveis
objecte de l’apartat 1, es podran tenir en compte límits i reduccions, conforme
al que s’estableix a les regles següents:
1a. La quantia màxima de la taxa corresponent a la recaptació d’un rebut o
d’una liquidació serà de 3.000 EUR.
2a. La quantia màxima de la taxa corresponent a la recaptació d’una o més
liquidacions per quotes urbanístiques o contribucions especials liquidades a
un mateix subjecte passiu, en virtut d’un expedient d’actuació
administrativa, serà de 3.000 EUR.
3a. La reducció prevista a les regles anteriors no serà aplicable a liquidacions
provinents d’actes d’inspecció, ni a cobraments realitzats com a resultat de
resolució de recursos, fraccionaments i ajornaments.
4a. Pel que fa als càrrecs que realitzen els ajuntaments pels conceptes de
quotes urbanístiques i contribucions especials, la taxa es determinarà
aplicant l’1% sobre les quotes recaptades.
Als efectes del que s’estableix en aquesta regla, s’entén per càrrec el volum
total de quotes urbanístiques o contribucions especials que l’ajuntament
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imposa en virtut d’una actuació urbanística concreta, les quals podran exigirse en un exercici o en més d’un.
Aquests càrrecs no es tindran en compte per al càlcul del càrrec determinant
del percentatge de la taxa, segons el que es preveu a l’apartat 1.
3.- Els percentatges i les reduccions a aplicar en exercicis successius, segons el
que es disposa en els apartats anteriors, s’ajustaran a les variacions de
l’Ordenança fiscal aprovades per la Diputació de Barcelona per a la seva
aplicació general.
En cas que correspongui aplicar les reduccions establertes en l’apartat 2, es
practicarà la pertinent regularització en el mes de desembre de l’exercici en
què s’hagin recaptat els ingressos que motiven la reducció.
BESTRETES DE TRESORERIA
SISÈ.- 1.- L’Ajuntament podrà sollicitar bestretes a compte de la recaptació
dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques.
L’ORGT li concedirà fins al 75 per cent de la recaptació previsible pels
esmentats tributs i mensualment li transferirà l'onzena part de la bestreta anual.
L'Organisme retindrà, d'ofici, la totalitat de la recaptació en voluntària dels tributs
abans assenyalats fins al moment de la liquidació i cancellació del règim de
bestretes.
L'Organisme no liquidarà cap tipus de cost financer als ajuntaments per les
bestretes ordinàries concedides sempre que es donin les següents
circumstàncies:
a. Que les bestretes concedides s'ajustin a allò que estableix la condició tercera,
és a dir, que mensualment s'hagi transferit l’onzena part de la quantitat total
anual.
b. Que la liquidació de les bestretes s'efectuï durant el mes de desembre
d'aquell any.
c. Que els períodes de cobrament en voluntària de l'Impost sobre béns
immobles i l'Impost sobre activitats econòmiques s'hagin ajustat al calendari
fiscal proposat per aquest Organisme i no s’hagin fraccionat.
2.- En circumstàncies singulars, el President de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT l’operació de tresoreria que hagi de concertar per
concedir la bestreta sollicitada.
APLICACIONS COMPTABLES I TRANSFERÈNCIES
SETÈ.- 1.- L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació es realitzaran
quinzenalment.
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Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anullacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos
indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
2.- L’import de la bestreta a què es refereix el punt sisè.1 es pagarà
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
3.- Quant a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
RENDICIÓ DE COMPTES
VUITÈ.- L'Organisme de Gestió Tributària és obligat, per raó del present conveni,
a rendir els comptes de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les
especificacions que conté el Reglament general de recaptació i tota l’altra
normativa general que li sigui aplicable, així com qualsevol disposició que es
pugui dictar a l'efecte respecte d'aquesta matèria.
OBLIGACIONS DE L'ORGANISME
NOVÈ.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix les obligacions
derivades del compliment d'aquest Conveni, i en particular les següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació; entre aquestes
vies, cal destacar la consulta de dades per Internet.
c. Desenvolupar l'aplicació informàtica que permeti garantir el control de la
gestió i el sistema d'informació a l'Ajuntament, com també dotar de
capacitat suficient les oficines de recaptació per tal de facilitar una tasca
més eficaç.
d. Tractar correctament els contribuents, aclarir els dubtes que se'ls plantegin
dins de la matèria recaptatòria i informar-los de l'estat de la tramitació del
seu expedient.
e. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
f. Comunicar a l'Ajuntament els errors que en virtut de la gestió recaptatòria
observi en l'expedició dels documents cobratoris.
g. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder.
h. Rendir el compte anual dels valors que té en el seu poder, justificat per la
relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra
documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
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PRERROGATIVES I DRETS DE L'ORGANISME
DESÈ.- La Diputació de Barcelona i a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència del contracte tindrà els drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en el pacte cinquè.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment
executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’ens creditor.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del
servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
EXERCICI DE LES FACULTATS I OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ COM A ENS
RECAPTADOR
ONZÈ.- 1.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria,
al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà mitjançant l'Organisme
de Gestió Tributària.
2.- L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió
del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el
pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
3.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per
complir el que preceptua la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
4.- L’Organisme de Gestió Tributària custodiarà i arxivarà, bé en suport paper o
per mitjans informatitzats, la documentació considerada d’interès general o
que pot resultar imprescindible per justificar i/o resoldre actuacions i
reclamacions en matèria de gestió i recaptació dels ingressos municipals.
5.- Les normes reguladores de les actuacions de l’ORGT referides als apartats 3 i
4 es comunicaran a l’Ajuntament. Si aquest tingués un altre criteri, podrà
manifestar-lo, per tal que l’ORGT ajusti els seus procediments a les instruccions
municipals.

EXERCICI D'ALTRES FUNCIONS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
DOTZÈ.- La Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió
Tributària, exercirà les funcions de gestió i d’inspecció tributària que li hagin
estat delegades per acord plenari de l'Ajuntament, sempre que hagi estat
acceptada la delegació.
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L'Ajuntament podrà dictar instruccions tècniques de caràcter general i requerir
informació en qualsevol moment, per tenir coneixement de l'estat de la gestió
dels seus tributs.
TRETZÈ.- La delegació de funcions acordada per l’Ajuntament de .................. i
acceptada per la Diputació s’ha aprovat mitjançant els acords i amb l’abast
que es concreten a continuació:
1.- Acord municipal plenari de delegació adoptat en sessió de ...................
La delegació fou acceptada per la Diputació en sessió plenària de ...................,
i publicada mitjançant anunci en el BOP núm. ....., de data ........, i en el DOG
núm. ......, de data ...............
Les funcions delegades són:
".."
2.- Si amb posterioritat a la signatura del present Conveni s’ampliés o
modifiqués el contingut de la delegació de funcions, un cop adoptats els
acords plenaris pertinents es completarà el Conveni afegint-hi la certificació
dels nous acords com a annex.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni
en el lloc i la data que s’assenyalen.
Barcelona, data

L’altra localitat i data

President de l’ORGT
(PD Decret 8-5-2008)

Per l’Ajuntament de........
Alcalde
president
de
l’Ajuntament de.........

Rafael Roig Milà

Nom i cognom

El secretari

El secretari

Ferran Torres Cobas
”
Sr. Alcalde.- Em disculparan, li dono un momentet la paraula al Sr. Álvarez
perquè m’he precipitat al donar l’ordre de votació i volia comentar-li una
cosa.
Sr. Álvarez.- Bé, un petit comentari només i és que quan parlem de la
Diputació suposo que no només parlem de PSC. De fet, la Diputació està
treballant per tots els municipis, siguin del color que siguin o al menys això és el
que hauria e fer.

32

Sr. Estapé.- Sr. Álvarez, em sembla que estem confonem alguns conceptes. Jo
dic que la Diputació és una administració que està governada majoritàriament
pel PSC que ho està fent molt bé en l’àmbit de suport a tots els municipis
indistintament, no he dit en cap moment que estigui governant diguéssim en
preferència cap a un municipi o cap a altres. De fet, un dels municipis que tinc
constància que s’ha incorporat recentment és l’Ajuntament de Sant Cugat,
governat, com sap molt bé, per Convergència i Unió. En tot cas, el que volia dir
és que, de vegades, des dels diferents partits es fan les coses ben fetes amb les
diferents administracions que s’està governant i jo crec que s’ha de reconèixer
i quan no es fa ben fet també s’ha de criticar i en aquest cas, jo crec que la
Diputació de Barcelona, la gestió tributària crec que és un exemple modèlic
de bona gestió.
Sr. Alcalde.- Bé, jo crec que ha quedat molt clar.
B.6 Aprovació definitiva de la modificació del Estatuts del Consorci de Turisme
del Vallès Oriental, segons el text aprovat en sessió plenària de data 21 de
gener de 2010.
Sr. Alcalde.- Passem al punt B.6 l’aprovació definitiva de la modificació del
Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, segons el text aprovat en
sessió plenària de data 21 de gener de 2010.

El Sr. Carles Fernández s’absenta de la deliberació i del vot per ser el Director
Tècnic del Consorci de Turisme. Té la paraula, la regidora de Turisme la Sra.
Montserrat Ametller.

Sra. Ametller. – Moltes gràcies. Bé, en aquest punt , com molt bé ha dit, ja es va
procedir a la seva aprovació inicial, provisional del Consorci de Turisme. Hi
havia unes modificacions que el Consorci d’Estatuts volia modificar com a tal.
Una d’elles era la possibilitat d’aplicar en primera convocatòria a segona
convocatòria menys temps del que hi havia en els anteriors estatuts, una de les
altres era que les sessions i juntes es poguessin fer en un lloc diferent del que és
la seva seu, per tant, aquesta modificació d’estatuts ja es va aprovar i ara
només es passar a la ratificació definitiva.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Montserrat Ametller. Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist l’acord plenari de data 21 de gener de l’actual, pel qual s’aprovà la
modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental en el sentit
expressat en l’esmentat acord.
Atès que durant el termini d’informació pública no consta presentada cap
al.legació ni reclamació.
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Atès que s’ha donat compliment a tota la normativa procedimental
reguladora de la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès
Oriental a què es refereix el present acord, fonamentalment, la que consta als
l’articles 313 i 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que ara és procedent que el Ple Municipal hi doni la seva aprovació
definitiva amb el vot favorable, com a mínim, de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació.
Vist l’informe de Secretaria obrant en l’expedient.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació dels Estatuts del Consorci de
Turisme del Vallès Oriental, segons el text aprovat en sessió plenària de data 21
de gener de 2010.
SEGON.- FACULTAR tan àmpliament com sigui possible en dret l’Alcalde
d’aquest Ajuntament, el Sr. Rafael Ros i Penedo, perquè atorgui tots els
documents necessaris per a l’efectivitat del present acord.
TERCER.- ADHERIR-NOS a la publicació collectiva que en el seu cas realitzi el
Consorci de Turisme del Vallès Oriental, de l’aprovació definitiva de la
modificació dels Estatuts esmentats, així com a la comunicació a la Direcció
General d’Administració Local.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció Municipal, als serveis
municipals afectats i al Consorci de Turisme del Vallès Oriental.”
B.7 Aprovació del canvi de finançament de l’obra del Centre Cultural de la
Roca del Vallès 2ª Fase i modificació de l’article 12 de les Bases d’Execució del
Pressupost General de la Corporació.
Sr. Alcalde.- El Sr. Carles Fernández es reincorpora.
El punt B.7 tracta de l’aprovació del canvi de finançament de l’obra del
Centre Cultural de la Roca del Vallès 2ª Fase i modificació de l’article 12 de les
Bases d’Execució del Pressupost General de la Corporació. Té la paraula el
regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Hem rebut uns romanents de FEDER i amb la incorporació
d’aquests diners hem de fer un canvi de finançament, concretament el que
portem a aprovació avui és canviar 22.600 € que teníem destinats al Centre
Cultural que ara passaran al Centre Cívic de Santa Agnès i 36.400 € que teníem
destinats al Centre Cultural, ara passen a la sala de Plens. Aquesta aprovació
la portem perquè la partida era diferent de la funcional original del FEDER i, per
tant, l’aprovació ha d’ésser plenària. Tenim 61.000 € més que també hem rebut
amb la mateixa entrada, aquests diners no s’han d’aprovar perquè tenien la
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mateixa funcional amb la partida. Això seria la primera aprovació i el segon
punt de l’aprovació és canviar l’article 12 de les bases d’execució del
pressupost, concretament, teníem amb aquest article, només un apartat amb
el qual teníem una denominació de defensa jurídica i amb el concepte
d’altres ingressos havíem dit que els diners que ens vinguessin del plet que hem
guanyat per la parcella de Can Font de la Parera , en principi, el jutge ha dit
que Bellsolà ha de pagar les costes, per tant, suposem que els diners que
nosaltres com a Ajuntament hem avançat per pagar les costes dels nostres
advocats per pagar aquesta defensa doncs ens vindria bé, inicialment, vam
posar aquí la incorporació d’aquests diners en el moment en què vinguessin i el
que fem ara és afegir una modificació i aquesta és realment la modificació
d’aquest apartat, ens estem trobant aquest any és que estem ingressant diners
que ens vénen de l’assegurança i hi ha diferents àrees de l’Ajuntament que
estan pagant diferents desperfectes que es produeixen per exemple en un
camp de futbol o en un equipament cultural. Aquests desperfectes es paguen
dels diferents serveis, dels serveis d’esport o dels servei de cultura. Quan
l’assegurança ens retorna aquests diners, aquests diners anaven a la caixa
comuna. Això, en realitat, és una injustícia perquè els diners han sortit d’un
servei que en realitat retorna, és a dir, torna a tenir aquests ingressos. El que
fem amb aquesta modificació és que aquests diners que anaven amb una
caixa comuna tornen a anar i a incrementar la partida del mateix servei i per
últim, publicar el present acord al BOP . Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes 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 PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:
“ATÈS el compromís ferm d’aportació del FEDER notificat amb els registres
d’entrada 8713 i 9572 de data 02 de novembre de 2009 i 7 de desembre de
2009 respectivament.
ATÈS l’article 31 de les Bases d’execució del pressupost relatiu als projectes de
despesa, el qual estableix en el seu apartat 5è que els crèdits dels projectes de
despesa són vinculants en si mateixos, de manera que no poden ser destinats
a cap finalitat diferent del projecte. En el cas que estiguin finançats amb
recursos afectats, serà requisit previ el canvi de destinació dels recursos
afectats sempre que això sigui possible. I que l’òrgan competent serà el Ple si
es tracta de canvi de finançament entre partides de diferents Programes i
Alcaldia – Presidència en altre cas.
Així 22.600,00 euros provinents del Programa de Crèdit Local 2007 que
finançaven el Projecte del Centre Cultural de La Roca del Vallès segona fase
aniran destinats a finançar el Condicionament Centre Cívic Santa Agnès.
Donat el canvi d’estructura pressupostària que s’ha patit per al pressupost per
a l’exercici 2010 entenem que el Projecte del Centre Cultural de La Roca del
Vallès segona fase té com a àrea de despesa el 1 i el Centre Cívic Santa
Agnès té com a àrea de despesa el 3.
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Per altra banda 36.400 euros del Programa de Crèdit Local 2007 que
finançaven el Projecte del Centre Cultural de La Roca del Vallès segona fase
aniran a finançar el Condicionament edificis municipals (Sala de Plens), que
també tenen diferent àrea de despesa, 1 i 9 respectivament.
Vist l’article 12 de les Bases d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici
2010, aprovat definitivament per acord plenari de data 18 de març de 2010,
on s’estableixen les partides declarades ampliables.
VIST l’ informe emès per la Intervenció Municipal.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es produeixin reclamacions
definitivament, el canvi de finançament d’acord amb l’explicació anterior.
SEGON.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es produeixin reclamacions
definitivament, la modificació de l’article 12 de les Bases d’Execució Pressupost
Municipal de l’exercici 2010, quedant redactat de la següent manera:
Article 12. Ampliacions de Crèdits
Es declaren partides ampliables les que es detallen a continuació.

DESPESES

INGRESOS

Codificació
pressupostària de
la partida de

Concepte ingressos

Denominaci

afectats

ó

Denominació

despeses
ampliable

XX XXX 22699

Altres

Indemnitzacions

despeses

responsabilitat

diverses

patrimonial

Defensa

Altres ingressos

01 920 22604

39902

39904
Jurídica

diversos
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D’acord amb els establerts en l’article 39 del RD 500/90, només es podran
modificar a l’alça les partides del Pressupost de despeses finançades amb
recursos afectats detallats en aquest article, sempre que s’acrediti el
reconeixement ferm de majors drets sobre els previstos en el Pressupost
d’ingressos afectats al crèdit que es pretengui ampliar.
TERCER.- 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.
QUART.- Comunicar-ho a la unitat de Comptabilitat dels Serveis Econòmics de
l’Ajuntament.”
Sr. Alcalde.- Bé, havent acabat l’últim punt del bloc de dictàmens, propostes o
mocions resolutòries, repartiré les 2 propostes d’acord que entrarien per
urgència .
No sé si volen fer el mateix amb les mocions o les tractem després.
Bé, seguirem el següent procediment: debatrem cada proposta
individualment i al acabar cada proposta, haurem de votar primer la urgència
i en cas que el plenari cregui convenient la urgència de debatre aquestes
propostes d’acord o aquestes mocions, passaríem a votar la proposta d’acord
o la moció prèviament debatuda.
MOCIONS D’URGÈNCIA
1. Moció d’urgència presentada per l’Equip de Govern:
Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès relatiu a
l’exercici 2008,del Compte de Gestió Recaptatòria i del Compte de Gestió de
Multes per infraccions de circulació relatiu a l’exercici 2008.
Sr. Alcalde.- Començarem per la primera de les que s’han portat, la qual
tracta de l’aprovació el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès relatiu a l’exercici 2008.
Aquesta és una proposta que no va poder entrar a l’ordre del dia de la
comissió Informativa perquè no havia finalitzat el termini d’exposició pública,
va finalitzar just abans de la Comissió Informativa , i finalment, el que es
pretenia era portar-ho a dictamen de la Comissió Informativa per tal que la
Comissió Informativa la pogués incorporar, atès que no va haver-hi el quòrum
de la Comissió Informativa perquè no van venir vostès, el grup del PSC, no es
van poder incorporar aquestes propostes d’acord a l’ordre del dia del Ple i per
això les portem d’urgència. Dit això li passo la paraula al Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Bé, portem a aprovació el compte general de l’any 2008, com ha
dit l’Alcalde no va poder entrar a la convocatòria de la Comissió Informativa
perquè estava dins del període d’allegacions, era una proposta que volíem

37

portar a la Comissió Informativa, tal i com ha dit l’Alcalde, entrar-la com a
moció d’urgència i la portem avui perquè, com ha dit també l’Alcalde, vostès
no van venir a aquesta comissió informativa.
Aleshores, faré una miqueta d’història del que ha comportat la tramitació
d’aquest compte General. El dia 8 d’abril de 2010, la Comissió Especial de
Comptes eleva l’informe favorable del Compte General. L’Informe de la
Comissió Especial de Compte ha estat exposat al públic, es va publicar el dia
12 d’abril de 2010 al Butlletí Oficial de la Província durant aquest termini tan
curiós, que diem cada any, de quinze dies més vuit, el termini durant el qual es
podien presentar reclamacions i allegacions. Aquest termini va finalitzar el dia
10 de maig de 2010 i, en principi, no s’ha presentat cap allegació, per tant,
proposem aprovar:
Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès relatiu a
l’exercici 2008.
Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de Gestió
Tributària del mateix exercici.
Aprovar el Compte de Gestió de Multes per infraccions de circulació relatiu al
mateix exercici.
I una vegada estigui aprovat pel Ple, rendir el Compte General a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas.
Passo a explicar els números, els qual ja es van explicar en el moment de la
liquidació de l’any 2008. Haig de fer una prèvia, ja estan vostès convocats per
dimarts de la setmana vinent, per tant, els números que veiem avui van ser uns
números que es van presentar fa temps amb la liquidació corresponent i que
no eren bons. L’any 2008 va ser un any dur per l’Ajuntament de la Roca, l’any
2009 també, però cal dir que l’any 2009 va ser un
any en el qual
econòmicament vam parar el cop, no?. Ja ho vam dir també en la
presentació de la liquidació. Per anar directament en matèria, tenim la
normativa legal, etcètera, el calendari que ja hem comentat en algun
moment que no anem al dia. Lògicament, el Compte General del 2008
s’hauria d’haver presentat l’any passat, anem en retard, ja ho hem dit en
anteriors ocasions, però també és cert que amb aquesta aprovació d’avui ens
posem al dia, ens posem al dia de tot. Els números, a grans trets, serien aquests,
ja es van comentar en el moment en què es va presentar la documentació ...
bé, se’ns ha desmuntat la presentació, però els números es veuen bé, que , en
principi, és el que comentarem: Sobre un pressupost final d’onze milions
d’euros, vam tenir uns drets reconeguts de 9.624.000, cosa que representa una
diferència de 1.136.000 € menys d’ingressos. En quant a despeses, el pressupost
final d’11 milions d’euros també i uns drets de 10.287.000 €, amb una diferència
de 287.000 €, amb una diferència de 719.000 €, això està en negatiu, per això
està en color vermell i en positiu les despeses, vol dir que vam intentar corregir
el problema que veiem en quant a ingressos que, per exemple, en el capítol 2,
en el tema de les llicències d’obres un pressupost inicial i final d’1.250.000 € i
només es van reconèixer drets per import de 669.000 €. Això donava aquest
resultat pressupostari que era negatiu de 654.000 €. Ja ho vam comentar en el
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seu moment, va sortir en premsa i va ser una cosa que vostès van criticar molt,
però la ràtio important, allò que interessa realment a les administracions és
aquesta gràfica d’aquí i és el romanent de tresoreria, el qual era positiu tot i el
mal moment d’aquell any, per tant, tot i que l’any 2008 va ser un any
complicat, molt dolent en l’àmbit d’ingressos per aquest Ajuntament. No hem
deixat la crisi, continuem dins de la mateixa. Aquest any ens va servir per situarnos amb allò que eren els ingressos reals del municipi amb la baixada gran en
quant a llicències d’obra i tot i això, el romanent de tresoreria va ser positiu,
per tant, dins de la situació econòmica dolenta de tots els ajuntaments, ja vam
comentar que podíem estar contents. El romanent de tresoreria, com he dit
abans, és de 48.066 € i això és tot. Gràcies.
Passem a votació de 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 unanimitat
dels assistents
Aprovada la urgència, passem a votació la proposta d’acord .
Tot seguit, se sotmet la proposta a votació,la qual resta aprovada per 7 vots
favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup
Municipal del PSC-PM, el text de la qual, literalment, diu:

“VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’exercici
2008.
VIST l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de dia 8 d’abril de
2010.
VIST que tal i com estableix l’article 212 del Real Decret Legislatiu pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, el Compte
General i l’Informe de la Comissió Especial de Compte han estat exposats al
públic.
VIST que l’anunci d’exposició es va publicar el dia 12 d’abril de 2010 al Butlletí
Oficial de la Província pel termini de quinze dies més vuit per presentar
reclamacions, objeccions o observacions, que finalitzà el dia 10 de maig de
2010.
VIST que en el termini previst no s’han presentat reclamacions, objeccions o
observacions al Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de
l’exercici 2008.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
relatiu a l’exercici 2008.
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SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2008.
TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió de Multes per infraccions de circulació
relatiu a l’exercici 2008 realitzat per la Unitat de Multes de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
QUART.- Sotmetre al Ple de la Corporació l’aprovació del Compte General de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès juntament amb els informes de la Comissió
Especial de Comptes.
CINQUÈ.- Degudament aprovat pel Ple, el Compte General es rendirà a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas. ”

2. Moció d’urgència presentada per l’Equip de Govern:
“Declaració de procediment desert de contractació per a la gestió del servei
públic de “Neteja viària i conservació urbana del municipi de la Roca del
Vallès”, per manca de licitadors i cancellació de l’autorització de la despesa
efectuada per acord plenari de data 18 de març de 2010 relativa a la present
licitació.”
La següent proposta d’acord tracta de, vaig directament als acords:
“Primer.- DECLARAR DESERT el procediment de contractació, mitjançant
procediment obert, oferta més avantatjosa i varis criteris d’adjudicació, per a
la gestió del servei públic de “Neteja viària i conservació urbana del municipi
de la Roca del Vallès”, per manca de licitadors.
Segon.- CANCELLAR l’autorització de la despesa efectuada per acord plenari
de data 18 de març de 2010 relativa a la present licitació.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barceloan, als efectes oportuns i pel seu
coneixement general.
Quart.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de
Serveis urbans municipals.”
Com recordaran va sortir a licitació el contracte pel Server de neteja viària, no
tinc l’import aquí, recordeu l’import ? 320.000 €, després de sortir a licitació
amb aquest import amb un abast de totes les àrees del municipi que s’han
anat recepcionant o fins i tot algunes que encara no han estat recepcionades,
però que ja aviat ho estaran i per tant, en un municipi molt més gran que quan
es va iniciar l’anterior contracte ara fa 12 anys, cap de les empreses
interessades per saber com es feia aquest servei, a cap de les empreses li ha
interessat licitar amb l’import que sortia i, per tant, no ens queda més remei
que declarar desert aquest concurs i, en tot cas, analitzar les circumstàncies
que s’ha produït i tornar-lo a licitar atès que aquest contracte està proper a la
seva caducitat. Algun comentari?
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Sr. Fernández.- Sí, recordo que quan van presentar a aprovació el pressupost
municipal, vam advertir que posar a la baixa unes partides i unes licitacions
pendents quan preteníem que es donés més servei amb menys cost era
temerari. Bé, doncs ja s’ha posat en evidència, ens sap greu, tant de bo
s’hagués pogut contractar per un import inferior, però les coses al final fer
invents estranys és difícil i recordo al regidor d’hisenda que defensava que tot
un seguit de contractes es revisarien a la baixa. Bé, aquest és un dels primers
que s’ha licitat i sembla que ningú no s’ha presentat. Potser perquè el preu no
era adequat, coi això ja comença a posar en evidència temes de com fem els
pressupostos. Ens sap greu, la veritat, perquè entenem que aquest servei és
important i, és clar, ara què succeeix amb aquest servei, com es transitarà.
Entenc que s’haurà de fer una revisió del plec de clàusules, reduint serveis,
incrementant imports. En tot cas, expliqui’ns una mica el tràmit que preveuen
seguir d’ara endavant, entenc que això no posa en perill que la neteja viària
se segueixi fent, és a dir, com pensen resoldre aquest impàs que es produeix
ara. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández, li explicaré una forma molt senzilla,
complint la llei. La llei ens obliga a donar el servei i, per tant, l’empresa que en
aquest moment és concessionària d’aquest servei el continuarà donant i el
donarà amb les condicions que té que són correctes perquè aquesta empresa
ha utilitzat cada any les formes polinòmiques de revisió de preus i cada cop
que s’ha recepcionat un sector de planejament nou i, per tant, hi ha hagut
més superfície a netejar respecte del contracte inicial s’han aplicat unes
fórmules, potser no massa correctes perquè anaven per metre lineal, conforme
aquesta empresa obté un major import respecte al contracte inicial per aquest
sector que s’han anat recepcionant, per tant, aquesta empresa està fent el
servei, l’està fent correctament i continuarà fent-lo perquè és un servei bàsic
que, en l’administració local, l’Ajuntament té l’obligació de donar. Aquesta
empresa està lligada contractualment a l’Ajuntament perquè malgrat que li
caduqui el contracte perquè en el moment en què s’ha tret a licitació no ha
estat possible per manca de licitadors. Hi havia condicions que milloraven la
qualitat del servei com per exemple incorporar una màquina de més o una
persona més. Tot una sèrie de condicions que havien de fer que el servei fos
més efectiu, que tingués més qualitat, però evidentment amb uns recursos que
en aquest moment són limitats hi va molt bé que haguem vist la liquidació del
compte 2008 perquè a partir d’aquell moment ens hem d’ajustar. Sabem, li
faré servir la frase d’un programa que van fer no fa gaire a TV3 que es deia:
“Ajuntaments la festa s’ha acabat”. Doncs, la festa s’ha acabat i vostè diu que
posar la baixa en el pressupost és temerari, doncs miri l’empresa que fa el
manteniment de l’enllumenat públic tenia un contracte de 110.000 € i tenia
1.700 punt de llum en el seu contracte. En la nova licitació, feta en junta de
govern, es va licitar per 85.000 €, per tant, un import sensiblement inferior, hi ha
2.000 punts de llum més, és a dir, 3700 punts de llum. Les ofertes de 2 empreses
van donar peu a què la que finalment, ha resultat adjudicatària del servei, que
és la mateixa que ho estava fent fins ara, s’ha adjudicat per 77.000 €, és a dir,
fins i tot amb una baixa.
Estem en un moment molt delicat i hem de ser molt rigorosos i en aquest
moment amb els números públics encara més. Ells pressupostos municipals
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s’han ajustat un 15 % en tot perquè els ingressos, com veiem en aquell quadre
abans són els que són i no n’hi ha més, per tant, hem de treballar amb les
imports que tenim i respecte aquest contracte hem forçat la màquina i la
continuarem forçant. Analitzarem per quina circumstància cap empresa ha
volgut licitar. Algunes empreses s’han interessat, analitzarem en quin punt ha
estat el problema perquè no els ha interessat, si hi ha un problema d’import, si
era un increment d’efectius, de l’increment de maquinària què és el que
realment ha fet que cap empresa del sector que, en un moment com l’actual,
estan interessades, precisament, en trobar llocs de feina i analitzem perquè no
s’han presentat, però respecte al servei cap problema. El servei es continua
donant amb les mateixes condicions i amb el mateix contracte en vigor que
continua vigent. Algun comentari més? . Passem a votació de 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 unanimitat
dels assistents
Passem a votació de la proposta d’acord.
Tot seguit, per l’alcaldia, se sotmet a votació de la proposta, la qual resta
aprovada per unanimitat, el text de la qual, literalment, diu:
“Vist que el Ple, en data 24 de juliol de 2008, va aprovar una pròrroga de la
concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja viària del
municipi amb l’empresa URBASER, SA, pel període màxim de fins al 31 de
desembre de 2008, durant el qual el servei s’haurà de prestar amb les vigents
condicions i preu i l’Ajuntament procedirà, durant l’esmentat termini a
l’adjudicació del corresponent contracte.
Atès que en el mateix acord plenari es va aprovar l’inici de l’expedient per
l’adjudicació del contracte de servei de neteja viària, per manca de mitjans
personals i materials, propis de la corporació, pel procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació. Així mateix, es va
disposar la redacció dels corresponents plecs de clàusules administratives
particulars i el d’explotació que hauran de regir el contracte i el procés
d’adjudicació.
Vist que el Ple, en data 23 de desembre de 2008, va aprovar una segona
pròrroga de la concessió administrativa de la gestió del servei públic de la
neteja viària del municipi amb l’empresa URBASER, SA, fins que es formalitzés el
contracte de serveis de neteja viària que s’estava tramitant, i pel període
màxim de fins al 25 de juliol de 2010, durant el qual el servei s’havia de prestar
amb les vigents condicions i preu.
Atès que en la mateixa sessió plenària es va acordar continuar la tramitació de
l’expedient per l’adjudicació del contracte de servei de neteja viària, per
manca de mitjans personals i materials propis de la corporació, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i varis criteris
d’adjudicació.
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Vist que en data 5 de març de 2010 es van redactar i incorporar a l’expedient
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec d’explotació que
hauran de regir l’adjudicació del contracte, els quals han estat informats
favorablement per la Secretaria i la Intervenció Municipal, així com també s’ha
efectuat la corresponent retenció de crèdit per la Intervenció Municipal.
Atès que el Ple, en data 18 de març de 2010, va:
-

Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació per a la gestió del
servei públic de “Neteja viària i conservació urbana del municipi de
la Roca del Vallès”.

-

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
d’explotació que havien de regir el procediment i els va sotmetre a
informació pública per termini de vint dies mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web
municipal.

-

Autoritzar la despesa que per a l’Ajuntament representava la
contractació esmentada.

Vist que l’anunci de licitació i d’informació públic dels plecs es va publicar al
Butlletí Oficial de la Província núm. 81, de data 5 d’abril de 2010; al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 5602, de data 7 d’abril de 2010; al Perfil
del contractant municipal en data 7 d’abril de 2010 i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament en la mateixa data.
Atès que l’esmentat anunci de licitació establia que els interessats podien
presentar proposicions en el termini de trenta dies naturals, comptats a partir
del dia següent de la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
havent finalitzat, per tant el termini de presentació de proposicions el dia 7 de
maig de 2010 a les 14.00 hores.
Vist que no s’ha presentat cap proposició a la licitació convocada.
Atès que l’òrgan competent per a la vàlida adopció d’aquest acord és el Ple
de la corporació, en virtut de l’atribució de competències que li confereix la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer.- DECLARAR DESERT el procediment de contractació, mitjançant
procediment obert, oferta més avantatjosa i varis criteris d’adjudicació, per a
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la gestió del servei públic de “Neteja viària i conservació urbana del municipi
de la Roca del Vallès”, per manca de licitadors.
Segon.- CANCELLAR l’autorització de la despesa efectuada per acord plenari
de data 18 de març de 2010 relativa a la present licitació.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord en el perfil del contractant municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barceloan, als efectes oportuns i pel seu
coneixement general.
Quart.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de
Serveis urbans municipals.”
Sr. Alcalde.- Tenim ara les 3 mocions que presenta el Grup del PSC de la Roca.
Si em permet fer-li un advertiment previ perquè no tinguem després tots plegats
sorpreses. Les propostes d’acord que presenten, les 3 mocions, són coses que
ja s’han fet o que s’estan fent, coses que ja s’han demanat o que s’han
solucionat. En tot cas, només ho deixo apuntat. A partir d’aquí, si vol explicar
les mocions una per una i en tot cas, ja ho comentarem en el debat.
Sr. Estapé.- Si vostè demostra que el que nosaltres demanem en aquestes
mocions, retirarem les mocions, però d’entrada m’ho ha de demostrar i m’ho
ha de demostrar amb fets i els fets són acords i els acords són resolucions
d’alcaldia i aquí tenim les resolucions d’alcaldia i jo no he sabut veure les coses
que aquí nosaltres demanem i tampoc no he sabut veure, per exemple, dels
projectes que també demanem. En tot cas, entrem en detall i ja em donarà les
oportunes explicacions. La primera que exposem fa referència a sollicitar el
traspàs de la titularitat del carrer Catalunya a la Diputació de Barcelona, la
qual va lliurar a principis del 2007, un estudi de millora de l’accessibilitat del
municipi. També va lliurar al 2009 un estudi de mobilitat i pacificació del trànsit
al carrer Catalunya i l’obertura i prolongació del carrer Sant Sadurní. Entenem
que aquest projecte i el de la pacificació de trànsit el carrer Catalunya són 2
projectes prioritaris de la Roca del Vallès, com ja hem esmentat en altres
ocasions en aquest mateix ple. Entenem també que cal convertir aquesta via
en una d’un sol sentit, ampliar voreres, eliminar barreres arquitectòniques,
donar prioritat al vianant en les zones més cèntriques, introduir elements
reductors de velocitat, especialment dels vehicles pesants i per realitzar totes
aquestes actuacions és imprescindible demanar a la Diputació de Barcelona
el traspàs de titularitat del carrer Catalunya, si no es té aquesta titularitat no es
pot realitzar cap de les actuacions que he mencionat abans. Som coneixedors
que l’equip de govern ha encarregat, recentment, un projecte per a la
pacificació del carrer Catalunya. Què és el que proposem des del nostre grup
municipal, entenem que si estem encarregant el projecte és urgent iniciar, en
el termini d’un mes, els tràmits i gestions necessaris per a sollicitar a la
Diputació de Barcelona, el traspàs de la titularitat des del carrer Anselm Clavé
fins al carrer Reixach i segon fer una presentació pública a tots els ciutadans
del municipi de l’estudi de la Diputació de Barcelona que es va lliurar l’any
passat i d’un avantprojecte, de l’avantprojecte de pacificació que es vulgui
plantejar en el carrer Catalunya i diem avantprojecte perquè no es presenti
quan ja el projecte està fet i és molt difícil de fer canvis. En aquest projecte té
tota la nostra collaboració per impulsar-lo, però creiem que les coses s’han de
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fer amb un cert ordre i ens preocupa veure que s’estan prenent diferents
acords i s’obliden del que entenem que és fonamental que és demanar a la
Diputació de Barcelona el traspàs de titularitat. Com que no ens consta ni pels
acords de junta de govern que hem pogut consultar, que estan penjats en el
web municipal ni per resolucions d’alcaldia que avui hem pogut consultar, fem
aquesta petició aquí. El que segur que no està fet és aquesta presentació
pública. Entenem que és un projecte que implica una presentació important
de la mobilitat del municipi i cal fer una presentació pública a tots els veïns
perquè hi ha moltes consideracions a tenir en compte quan es plantegi
aquesta transformació del carrer Catalunya.
Gràcies, Sr. Estapé, hi ha prevista una presentació pública que està per
confirmar del tot pel dia 2 de juny que 2 enginyers, el que ha redactat el
projecte del carrer Sant Sadurní, que vam aprovar en el darrer ple i el que està
redactant el projecte definitiu del carrer Catalunya, aquests 2 enginyers,
vindran a explicar com s’articulen aquests carrers. Les previsions que tenen,
que evidentment estaran sotmeses a informació pública i els ciutadans podran
dir el que creguin oportú i a part vindran tècnics de la Diputació que han
treballat l’estudi de mobilitat i que han treballat aquest estudi de pacificació
del carrer Catalunya i jo, fins i tot, diria que jo no m’oposaria a què es faci uns
presentació pública, tot i que està previst i no li puc demostrar de cap manera
que està previst, només li puc ensenyar a la meva agenda electrònica que ho
tinc programat, però res més, no li puc demostrar de cap manera, però sí que
respecte a l’altre acord, hi ha una dificultat important amb el que plantegen.
Primera perquè diu sollicitar a Diputació de Barcelona el traspàs de la
titularitat. Això se li ha de demanar a PTOP, a Política Territorial i Obres
públiques, i se li ha de demanar a través de la Diputació i això ja ho hem fet i
ho hem fet fa bastants mesos. Jo ara mateix no li sé dir si ho vam fer per carta,
si vam aprovar una resolució, no sé si el Secretari se’n recorda...no? La
Secretària potser ho sabria, però en aquest moment no li puc concretar
exactament ni la data ni el què. Sé en quin estat estan les converses. Hi ha una
certa resistència per part de Política Territorial i Obres Públiques a fer la cessió
de la carretera i en canvi, hi ha una gran voluntat per part de la Diputació en
què es dugui a terme aquest projecte immediatament, fins i tot si el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques no fes la cessió. És una
obra que es podria autoritzar simplement amb la simple autorització de la
Diputació, cosa que si no la tenim per escrit, la tenim de facto, vull dir; la
Diputació hi està implicada en aquest projecte i creu en aquest projecte fins i
tot en les converses que hem tingut amb els enginyers redactors, estan en molt
bona disposició perquè això es porti a terme tal com s’ha plantejat, per tant, hi
ha una incorrecció en el que es demana perquè equivocaríem a l’organisme,
la Diputació per la Generalitat i en tot cas, el que es demana ja està fet amb
la qual cosa seríem redundants amb una cosa que ja porta el seu camí, ja
porta el seu procés.
Sr. Estapé.- Sr. Ros, nosaltres no tenim cap inconvenient en què si rebem còpia
d’aquests escrits que ha adreçat a PTOP i a la Diputació de Barcelona en
retirar aquesta moció. De totes formes, a mi, m’agradaria que m’aclarís, bé,
primer que ens facilités aquest escrit el més ràpidament possible perquè jo
entenc independentment de l’error, perquè ara és un tema complex, de qui és
la titularitat entre la Diputació i Política Territorial i de l’error de a qui s’ha de fer
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la petició i evidentment d’aquest error , entenem que s’ha de prendre un
acord. Així es va fer amb el traspàs de la titularitat de l’Avinguda Gaudí i
aquest acord s’ha de prendre o bé per resolució d’alcaldia o bé per acord de
junta de govern, per tant, si només s’ha enviat una carta, em sembla que no és
suficient i per tant, si només s’ha fet per carta el que faríem és demanar-li,
deixant de banda la moció, que prengui aquest acord amb la més ràpida
agilitat perquè la qüestió aquí de fons és que estem invertint uns diners amb
projectes i generant unes expectatives sobre un tema que és dels més
importants que tenim al municipi, però que tenim la certesa que el puguem
portar a la pràctica. Si no en tenim la certesa, no es podrà fer res del que
s’està plantejant al carrer Catalunya; és imprescindible que tinguem la
titularitat, no podrem posar un sol pas elevat, no podrem posar un semàfor,
eixamplar les voreres ja ho veurem si ens deixaran o no. Ens deixaran fer alguna
actuació menor si garantim que hi ha trànsit alternatiu per al trànsit pesat, per
tant, és imprescindible que fem aquest primer pas i que el fem ràpidament i
abans d’aprovar projectes que després no tinguem la certesa que el puguem
portar a terme perquè potser estaríem malbaratant diners públics. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé, jo li faré arribar quanta documentació trobi
sobre aquest tema, és un tema en el qual fa 2 anys i mig que s’hi treballa i que,
en aquest moment, està en una fase final i jo no li sé dir quin va ser el
procediment, si va ser una acord per resolució d’alcaldia o va ser uns simple
carta, no ho sé, però el que sí que sé és que les converses estan molt
avançades. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques
pràcticament només ens demana un compromís i és que ens comprometem a
mantenir el sentit sud del carrer Sant Sadurní per sempre perquè és el
desdoblament de la carretera d’alguna forma, és l’únic compromís que ens
demana la PTOP en aquest moment. Per la resta, la Diputació està
implicadíssima amb aquest projecte, està imposant aquest projecte i en el
moment en què estan aquestes converses, això em sembla totalment inoportú
dir el que no toca perquè és clar si ara adoptem aquest acord hauríem de
tramitar, hauríem de fer aquesta sollicitud i gent que està portant això
endavant es pensaria que ens hem begut l’enteniment, que estem demanant
les coses doblement, és clar, aquí hi ha tota una feina de moltes persones,
molts contactes, moltes reunions i aquesta feina està molt avançada. Aquí el
que pertoca és respectar aquesta feina. És que aquesta feina acabi faci el seu
procés. Jo li demano que retiri la moció perquè l’objectiu de la moció està
plenament acomplert i li faré arribar quanta documentació necessiti per
acreditar-ho i perquè vegi les dues coses: una que tot això està endavant i
segona que es farà la presentació pública.
Sr. Estapé.- Sr. Ros, jo ja li he dit que no tenim cap problema en retirar la moció,
però li demanem un punt de compromís més del que diu, a part de què ens
faciliti la informació dels escrits que s’hagin dirigit i és que hi ha d’haver un
acord d’algun òrgan de l’Ajuntament demanat el traspàs de titularitat i si no
s’ha fet perquè s’ha cregut que no s’ha de fer, el que li demano és que, en
brevetat, a la propera Junta de govern o la propera vegada que signi
resolucions d’alcaldia el prengui. Si vostè pren aquest compromís, no hi ha
problema, nosaltres retirem la moció.
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Sr. Alcalde.- molt bé, jo prenc el compromís i, en tot cas, també li posaré
condició a aquest acord. Aquest acord es farà quan convingui . És a dir, amb
el precedent de l’Avinguda Gaudí de Santa Agnès, que és un tema que ja
està autoritzat pel departament de Política Territorial i Obres Públiques, prèvia
autorització de la Diputació, el procés s’ha allargat molts mesos, no la tenim
físicament encara, tenim un fax , per tant, hi haurà un moment oportú en què
es definirà com ha de ser aquests acord per què segurament haurà de ser un
punt quilomètric concret i es dirà des d’aquí fins allà. Pràcticament està tancat
perquè és la cruïlla de la carretera d’Òrrius amb el carrer Catalunya en la
cruïlla amb el carrer Anselm Clavé. Seria tot aquest tram el que es cediria ara,
no el tram sud, és a dir, de la carretera d’Òrrius fins a la sortida del municipi en
direcció a Vilanova, però com tot això s’ha d’acabar d’ultimar és possible que
l’acord no sigui encara possible i ens haguem de cenyir a la carta, però jo em
comprometo que en el moment en què sigui oportú tancar aquest acord,
perquè estigui decidit amb els 2 organismes, la Diputació que gestiona el
manteniment de les vies i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, el qual és el titular de la carretera, llavors en aquell moment em
comprometo a fer aquest acord perquè no em quedarà més remei que fer-ho
perquè sinó, no podré fer obres sobre aquest tram, per tant, aquest compromís
queda pres. Entenc que retiren la moció?
Sr. Estapé.- Sí retirem la moció, tot i que ens queda aquest. Sincerament no
entenem perquè no es pot prendre aquest acord ràpidament, simplement de
traspàs de titularitat.
Sr. Alcalde.- Perquè s’ha de definir.
Sr. Estapé.- Sí, és clar, lògicament si no es defineix no ho tramitarà el
Departament de Política Territorial. Estem encarregant projectes concrets que
arribaran en un punt o en un altre. Estem encarregant projectes sense saber
què es traspassarà i en quines condicions. Nosaltres també entenem, i retirem
la moció, que l’abast ha de ser més ambiciós i anar fins al carrer Reixach que
està suportant un trànsit important i que també s’han de mirar de beneficiar
d’aquesta pacificació del trànsit.
Sr. Alcalde.- Bé, llavors la següent moció que han presentat.
Sr. Estapé.- Sí, la següent moció també és un tema de mobilitat, va molt lligat a
l’anterior, els antecedents són molt similars. Entenem que és prioritari
transformar el carrer Catalunya tal i com hem dit abans i també entenem que
s’ha de derivar tot el trànsit de pas del carrer Catalunya cap a altres vies.
Entenem també que a dia d’avui, a menys que se’ns digui el contrari, la millora
alternativa per derivar aquest trànsit de pas i vehicles pesants és el carrer Sant
Sadurní, des del carrer Indústria fins al final de la zona esportiva, fins a la
petanca concretament. El projecte actual preveu un carrer d’un sol sentit, el
qual afecta a un tram que acaba amb un cul de sac fins que no es
desenvolupi la Unitat d’Actuació número 9. Una unitat d’actuació d’iniciativa
privada. Al nostre entendre, aquest projecte és insuficient per resoldre els
projectes de mobilitat de la Roca Centre. Què és el que proposem? Proposem
3 actuacions:

47

Una, encarregar a la Diputació de Barcelona un estudi de mobilitat de la Roca
centre , de tota la Roca centre que tingui en compte els següents aspectes:
La situació de la mobilitat actual, l’increment de la mobilitat interna i
especialment el Pla de la Molinada, que tingui en compte proposar
alternatives de canvi de sentit de carrers de tota la Roca centre, proposar
alternatives per eliminar reduir del carrer Catalunya el trànsit de pas de
vehicles pesants, estudiar l’opció de perllongar el carrer Sant Sadurní fins a la
carretera de Vilanova del Vallès, fent un carrer de doble sentit per on pugui
passar aquest trànsit de pas, aquesta és la primera acció, d’aquest encàrrec
de la Diputació de Barcelona .
La segona actuació és fer una presentació pública també d’aquest estudi i
això em comenta que ja està en agenda i, per tant, aquí això sobraria.
I la tercera opció és redefinir el projecte d’urbanització de la prolongació del
carrer Sant Sadurní en funció de l’estudi de mobilitat.
Per què proposem aquestes 3 accions?
Aquest encàrrec a la Diputació de Barcelona, a dia d’avui no hem pogut
veure l’estudi de mobilitat que va fer, entenem que és un estudi molt limitat al
carrer Catalunya i al carrer Sant Sadurní, bàsicament que no fa un estudi
global de la comunitat de tota la Roca centre. Aquesta és la informació que
tenim nosaltres, però al mateix temps estem prenent accions, transformant el
carrer Catalunya, perllongant el Carrer Sant Sadurní amb un projecte d’un sol
sentit, canviant diferents sentits de tota la zona escolar al voltant de l’escola
Pilar Mestres i la biblioteca, sense que hi hagi una visió global de la mobilitat i
ens temem molt que anem cap a una situació que pot generar molts
problemes de mobilitat tenint en compte l’ús que tenim del cotxe. Ha passat
en el nucli antic, on es van fer uns canvis de carrers i d’entrades i sortides i
eliminació de doble direcció d’alguna via que connectava amb el Pla de les
Hortes. Ara allò és una situació que genera conflicte de circulació perquè no
es va fer un estudi a fons i el que demanem és que abans de plantejar tots
aquests canvis que alguns els podem entendre, altres ens costa més, és que es
faci un estudi en detall. La mobilitat avui en dia és molt complicada, hi ha
experts en aquest temes i no es pot fer només un estudi de mobilitat en què hi
ha una sola transparència en què es dibuixen fletxes de sentit. Aquí, hi ha
moltes altres coses a tenir en compte, volum de trànsit, horaris, girs, etc.
Per tant, necessitem aquest estudi, que entenem que el municipi de la Roca
no té a dia d’avui, necessitem que es faci una presentació pública perquè es
tingui en compte la participació ciutadana de moltes consideracions que de
vegades amb una visió macro no es perceben, però que el ciutadà cada dia
veu i tercer, necessitem, entenem nosaltres poder replantejar el projecte que
està en tràmit d’aprovació de la prolongació del carrer Sant Sadurní que al
nostre entendre no té en compte tot l’increment de mobilitat de futur que pot
generar el Pla de la Molinada ni tampoc dóna resposta a un requeriment que
entenem que serà bàsic que ens imposarà o la Diputació o el Departament de
Política Territorial i és que el trànsit de pas i els vehicles pesants continuaran
passant per la Roca, hi ha d’haver una alternativa per on passin pel carrer
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Catalunya, per algun lloc hauran de passar . L’única alternativa que veiem ara
viable és el carrer Sant Sadurní, si la fem d’un sol sentit i estreta, no complirà
amb aquest objectiu i per tant, potser no acabem eliminant el trànsit de pas
pel carrer Catalunya, per tant, entenem que aquest projecte del carrer Sant
Sadurní s’ha de replantejar i s’ha de replantejar en funció d’un estudi de
globalitat de la mobilitat del municipi.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Aquest estudi de mobilitat que no és de la
Roca, sinó que és de tot el municipi, me’l vénen a presentar els tècnics de la
Diputació complert el dia 26 que és dimecres de la setmana vinent.
Està aquí la Presidenta de l’associació de veïns de Can Colet els quals també
ens volen presentar uns esquemes de mobilitat que han fet ells en base a uns
que vam presentar nosaltres interns i li vaig dir la setmana passada que li
demorava l’hora que m’havien demanat perquè, precisament, esperava que
ens presentessin aquest document. Aquest document fa 2 anys i mig que s’està
elaborant. Hi ha hagut moments en què nosaltres hem d’anar més de pressa i
no podem anar al ritme de la Diputació. Tot i així, en el marc d’aquest estudi
de mobilitat, en què la Diputació fa 2 anys i mig que hi treballa, s’englobava
l’estudi de pacificació de trànsit del carrer Catalunya que és el que ens van
presentar prèviament fa un any i escaig, per tant, l que tenim aquí fins ara no
és un estudi de mobilitat global, sinó que és un estudi de pacificació del carrer
Catalunya, basat en un estudi de mobilitat global. Aquest estudi de mobilitat
global el coneixen els tècnics, jo no l’he vist, però el coneixen els tècnics, han
estat treballant sempre amb els tècnics de Diputació, amb un mateix objectiu.
L’objectiu fonamental és foragitar el trànsit del municipi perquè és una
carretera innecessària en el sentit que hi ha altres vies i altres arteries que
poden canalitzar el trànsit de pas, les calçades laterals de l’AP7 són la gran
esperança, però mentre la Generalitat no les construeixi hi ha la pròpia AP-7
de peatge, evidentment, però també hi ha vies com la carretera de Vallderiolf
o la Ronda de Granollers, per tant, hi ha altres vies que poden canalitzar un
cert trànsit de pas que no ha de, necessàriament passar pel centre de la Roca.
En tot cas aquest estudi de mobilitat ha arribat ja a un estadi pràcticament
final. Dimecres fem aquesta reunió gairebé a tancament, crec que queden
alguns “flecos” per polir a nivell tècnic. A mi, em fan la presentació de com
està tot i en el moment en què sigui possible que estigui tancat del tot, farem la
presentació pública, no crec que arribem a temps pel dia 2 de juny. Això no
crec que estigui, el 2 de juny el que està previst és presentar l’estudi de
pacificació del carrer Catalunya amb tècnics de la Diputació, però no aquest
estudi de mobilitat global que ens porten ara, per tant, no podem encarregar
res perquè ja té l’encàrrec la Diputació i ja hi està fent i tampoc li ser dir si hi ha
un encàrrec específic per part nostre perquè això va ser unes converses amb
la Diputada i això va ser al desembre de 2007. Llavors d’aquells acords van
arribar aquest resultat que estem veient ara. Si en aquell moment vam fer una
carta, si en aquell moment vam adoptar una resolució d’alcaldia, jo ara no li
sé dir, no ho recordo o si simplement d’aquelles converses va sortir un
compromís que s’ha complert i que ha resultat efectiu, en tot cas, també em
puc comprometre a buscar tota aquesta documentació i fer-li veure que tot
això està en procés, però és que és un procés que està al final, per tant, el que
no podem fer ara és demanar una cosa que s’està acabant, per tant, li
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tornaria a demanar que retirés la moció perquè és que no té sentit, no ho
entendria ningú .
Sr. Estapé.- Tampoc tenim cap problema en retirar la moció. Ara bé, tenim un
problema important al nostre entendre de com estem coordinant aquestes
actuacions. Insisteixo, no podem pacificar el carrer Catalunya, sinó tenim una
alternativa. A aquesta alternativa, si vol, li pot dir carretera de Vallderiolf , tot i
que hauríem de veure si la Diputació i política Territorial l’accepta, però si no
tenim això confirmat, estem invertint temps i diners que no sabem si es podran
portar a terme i no estem en aquests moments de crisi per invertir diners que
s’estan llençant a la brossa. També en parallel està en tramitació el projecte
d’urbanització de la prolongació del carrer Sant Sadurní i aquí estem parlant
d’un inversió molt important no sé si eren 500.000 o 600.000 €, però aquesta
inversió pot quedar condicionada dels resultats de tots aquest estudis que
estem comentant o del traspàs de la titularitat de Política Territorial, són
projectes que són urgents, però seria temerari avançar-nos més del compte i
que ens trobem després que tots aquests projectes s’hagin de llençar o que es
faci una obra i que després això es tiri enrere. Segurament això s’hauria
d’haver començat abans, molt probablement ara ja tenim 3 anys de govern.
En tot cas, no tenim cap problema en retirar la moció. Ens agradaria que ens
pogués donar trasllat també de la carta escrit que va adreçar a la Diputació
de Barcelona fent aquest encàrrec de la mobilitat. Pel que jo conec, la
Diputació de Barcelona ja no es mou, des de fa anys, per encàrrecs verbals o
hi ha una carta o una resolució o una junta de govern, però hi ha quelcom per
escrit i respecte a la presentació que li fa la Diputació de Barcelona la
setmana vinent entenc que és respecte aquest estudi global de mobilitat. Hi
ha un estudi global de mobilitat, hi ha un estudi global que era intermunicipal,
jo no sé si es refereix vostè a aquest o és un altre. El que jo li demanaria, en tot
cas, és que per la importància que té pel municipi i també pel nostre grup
municipal és que després faci una presentació al nostre grup municipal i que
després també faci una presentació als ciutadans del municipi.
Sr. Alcalde.-Sí, seguirem diguéssim un ordre protocollari en el moment en què
la Diputació ens lliuri oficialment el document perquè en doni tècnicament per
tancat i s’accepti i estiguem tots d’acord en com ha de funcionar. Aquest
document el primer que s’ha de fer és que el coneguin l’Equip de Govern i el
segon que s’ha de fer és convocar una comissió de Territori que el coneguin
tots els regidors de la Corporació. Un cop es produeixi aquesta situació
protocollària, el següent pas és fer la informació pública, per tant, si li sembla
fem aquest procés. Si que es va demanar fa 2 anys i mig això i ens arriba ara,
però s’ha treballat en conjunt amb els tècnics de la Diputació i al treballar en
conjunt els tècnics municipals i els tècnics de la Diputació, s’ha anat molt ben
guiat, per tant, cap dels projectes que s’han encarregat, s’han fet a cegues,
s’ha fet sempre sobre un ordre global, sobre una visió global del municipi i
sabent cap on ens dirigim i ara, en aquest moment, arriba el document que
acredita i dóna cobertura a tot el que s’està treballant i que, evidentment, ha
permès avançar en projectes que són fonamentals pel futur del municipi que
són absolutament necessaris. Entenc que retira la moció i parlaríem de la
tercera.
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Sr. Estapé.- Fa referència a un projecte que ha aprovat l’equip de govern de
l’anomenat, colloquialment, Pla Zapatero 2010, de millora de les vores de
l’Avinguda Gaudí del centre de Santa Agnès. El que diem en aquesta moció
és que l’Ajuntament de la Roca ha aprovat aquest projecte per a la millora de
l’accessibilitat i vianalització del centre urbà de Santa Agnès de Malanyanes,
que el Real Decret Llei 3/2009 pel qual es crea aquest fons estatal “para el
empleo i la sostenibilidad local” diu que “podran financiar-se con cargo a este
fondo los contratos de obras de competencia municipal” el projecte aprovat
preveu l’urbanització d’un tram, d’una vorera que està inclosa dins de 2 unitats
d’actuació, el desenvolupament de les quals és d’iniciativa privada i on els
propietaris tenen l’obligació legal d’afrontar la totalitat de les despeses
d’urbanització. Al nostre entendre, aquestes obres, incloses en el projecte
aprovat, no són obres de competència municipal i també entenem que el
finançament amb recursos públics d’un tram de les unitats d’actuació 13-A i
13-B podria ser illegal i genera, sobretot, un greuge comparatiu als veïns de
l’altra banda del carrer que pertanyen també a una altra unitat d’actuació, la
número 14 en aquest cas, que sí que han afrontat el 100 % de les despeses
d’urbanització, tal i com estaven obligats legalment. Llavors, per a tot això,
proposem 2 actuacions, 2 acords :
Primer encarregar la revisió del projecte per a la millora d’accessibilitat i
vianalització de Santa Agnès de Malanyanes perquè amb diners públics no es
financi obres que no són de competència municipal i que no inclogui
l’urbanització d’obres incloses en cap unitat d’actuació.
Segon, també repetir, fer una presentació pública a Santa Agnès del projecte
modificat per recollir la resolució dels veïns. Hem vist amb les resolucions
d’alcaldia que hem pogut consultar avui, que arran que nosaltres vam fer
menció a aquest problema, quest error o aquesta suposada illegalitat a la
Comissió Informativa, hem vist que vostè, Sr. Ros, va encarregar a l’àrea de
territori que en el termini màxim de 5 dies emetessin un informe en relació a
aquesta problemàtica que jo he explicat. No tenim còpia d’aquest informe.
No sé si vostè ens ho pot explicar o si ja en té còpia vostè i ens pot dir quines
actuacions prendran perquè el sentit d’aquesta moció podria ser de facto ha
aprés l’acord de revisar aquest projecte que no ens consta en les resolucions
d’alcaldia que hem pogut consultar.
Sr. Alcalde.- Doncs hi ha 2 accions importants. Aquest informe se li podrà lliurar
perquè està presentat. En base a aquest informe es va desestimar, no sé si és la
paraula resoldre la licitació de l’obra en el sentit de declarar-la deserta en la
Junta de govern de dijous de la setmana passada, atès que s’havia detectat
que hi havia aquest problema, aquesta errada conforme s’havia incorporat
dins del projecte d’obres la Unitat d’Actuació número 13-A i la unitat
d’actuació número 13-B, per tant, no ha continuat la licitació sobre el projecte
aprovat i dimarts passat es va fer una Junta de Govern urgent i extraordinària
perquè això porta uns terminis molt ajustats, en la qual es va aprovar, a més a
més, de la llicència d’obres del CEIP de la Torreta que també un cop
adjudicada l’obra, era molt necessari donar i, a més a més, d’això es va
aprovar un projecte modificat en el qual aquestes voreres que pertanyen a la
Unitat d’actuació número 13 A i 13B desapareixen del projecte. Atès que això
hagués comportat una pèrdua econòmica important respecte el que tenia
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assignat aquest projecte, s’han incorporat unes connexions d’aigua i de
clavegueram que no s’havien contemplat inicialment i, per tant, el pressupost
s’ha tornat a recuperar a una xifra molt similar a la que s’havia previst
inicialment, resultat de tot això: pacificació del carrer de l’Avinguda Gaudí de
Santa Agnès que no és un projecte de vorera, sinó que és un projecte de
calçada que s’aixeca i es posa a plataforma única. Aquest projecte tocarà la
vorera en sòl urbà, entre els carrers Camí de l’Ermita i Avinguda del Solell i
quedarà aturada just, no a l’entrada de la Unitat 13-A, sinó en el centre de la
Unitat 13-A perquè hi ha un sector de la Unitat 13-A corresponent a la vorera
de l’Avinguda Gaudí del Solell que sí que està recepcionada que és el que diu
aquest informe, per tant, com que aquella vorera ha estat executada pel
promotors de la Unitat d’Actuació 13-A. Aquella vorera que ha estat
recepcionada, ja fa bastant temps, és un carrer que està obert al trànsit. Hi ha
una recepció parcial en aquesta unitat d’actuació. Aquella vorera es
remodela i es canvia el panot per una llosa de formigó. A l’altre punta del
carrer, sortint del carrer Cuyàs, del carrer Jaume Cuyàs. A partir d’aquí, entrem
a la Unitat d’Actuació 13-B quedarà amb el panot que actualment ja té, per
tant, és una vorera que existeix i que té un bordó de granet, té arbrat plantat i
té un paviment de panot. D’on ve la confusió dels tècnics? De no haver-se
fixat en què hi havia aquestes unitats d’actuació dins de l’àmbit de l’Avinguda
Gaudí? Doncs molt senzill, l’objecte d’una Unitat d’actuació és doble, una
obtenir les cessions de sòl públic, en aquest cas el sòl públic que cal cedir per
part de la Unitat 13 A està clarament definit perquè està executat ja i per part
de la Unitat d’actuació 13 B és la prolongació de l’Avinguda del Torrent i en
cap cas pot ser la cessió d’aquesta vorera que ja és un domini públic,
pavimentat, que precisament estava sota la tutela de la Diputació. Això per
una banda, per tant, un dels objectius d’una unitat d’actuació és obtenir sòl
públic, en aquest cas no ho era l’objectiu perquè aquest sòl ja era i és públic i
el segon objectiu era que s’urbanitzés. Aquesta vorera ja està urbanitzada, per
tant, ningú va sospitar ni pensar que aquí hi havia una Unitat d’actuació
delimitada que englobava l’àmbit i l’ample de la vorera, en el moment en què
vostès...no, no ho sabia ningú. Sr. Fernández, no ho sabia ningú. El que és brutal
és la forma que utilitzen vostès d’alterar i tergiversar les coses, per tant, en
aquest moment i amb la màxima claredat i transparència el que es fa és
respectar els drets que fixa el Pla General i les obligacions que fixa el Pla
General i si un regidor ha d’assumir uns drets que no són pavimentar aquesta
vorera perquè ja ho està, ho assumirà. Si s’ha fixat l’altre Unitat d’actuació on
no hi viu cap regidor, la 13-A, ha deixat la vorera existent. Per què? Perquè en
el plànol del projecte d’urbanització, que van aprovar inicialment vostès, hi ha
un quadre amb puntets on hi diu panot i no diu si és nou o és vell, diu panot i,
per tant, és el panot que ja hi era, per tant, no busqui tres peus al gat ni busqui
allà on no n’hi ha perquè no ho trobarà. Què s’ha fet ? Doncs des del moment
en què vostès ho van plantejar en una comissió de Territori, crec que va ser,
doncs analitzar, esbrinar que havia passat aquí. Finalment s’ha demanat
aquest informe, s’ha resolt l’expedient de contractació que és el que podia
generar un compromís per l’Ajuntament, s’ha tornat a licitar en la Junta de
govern del passat dimarts 18, condicionada evidentment a què passin els
terminis d’exposició pública que pertoca a un projecte d’urbanització. Ni
vostès ni ningú van presentar allegacions en temps i forma. Van presentar un
recurs de reposició un cert temps més tard i aquest recurs es resoldrà i
probablement es resoldrà admetent-lo perquè el que s’ha fet després es
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solucionar aquest tema. Per tant, aquí no hi ha hagut res del que vostè pensa,
no s’ha buscat afavorir a cap regidor, el que s’ha buscat és solucionar al
centre del poble de Santa Agnès un centre urbà de qualitat i de dignitat que
pot articular la vida social i comercial en un nucli que està travant-se en aquest
eix fonamental que és l’Avinguda Gaudí i que amb l’amplitud de la vorera de
la UA-14 que ha agafat un metre fora de la Unitat d’Actuació, costejada per
l’Incasòl i que ha significat fer un passeig on abans no hi era, doncs ha
aconseguit donar-li una dignitat urbana que abans no tenia.
Evidentment, com que som escrupolosos no deixarem cap ombra de sospita
aquesta vorera quedarà amb panot, encara que això deixi en poques i males
condicions el centre de Santa Agnès, però ho farem així al màxim escrúpol. El
dia que es desenvolupi la Unitat d’Actuació 13-B, ja ens plantejarem o es
plantejarà qui tingui que administrar-la com es fa aquesta vorera, si queda el
panot que és el que hi ha o si es posa a la llosa que hagués dignificat aquest
centre urbà, però evidentment, en aquest moment nosaltres no ho farem i hem
reconduït els diners d’aquestes voreres cap a una millora de la xarxa d’aigua,
de tal manera que el projecte pugui continuar la seva tramitació, pugui
continuar la seva licitació i pugui obtenir ràpidament Santa Agnès un centre
urbà digne i modern.
Sr. Estapé, algun comentari?
Sr. Estapé.- Sí, Sr. Ros. Nosaltres retirarem aquesta moció, però ens agrairia que
ens passés aquest acord que ha comentat que s’ha pres en una junta de
govern extraordinària i que, lògicament, nosaltres no tenim coneixement
d’aquest acord perquè no està publicat en el web.
Sr. Alcalde.- És d’abans d’ahir.
Sr. Estapé.- Aleshores, jo li demanaria que ens passés l’esborrany de l’acord.
Nosaltres vam fer el que creiem que havíem de fer, el vam detectar al minut
de veure el projecte. En aquest cas treballen molt tècnics i des de fa molts
anys. Aquí hi ha gent amb molta experiència i vostè mateix és arquitecte. El Sr.
Fortí coneix perfectament, al pam, aquest sector, n’ha parlat amb tots els
tècnics de la casa, n’ha parlat amb mi personalment quan jo era Alcalde ,
sobre com es podia desenvolupar i com mes podia portar a terme. Tothom
ho coneix perfectament. Bé, hi ha hagut un error, nosaltres ens felicitem que
s’hagi corregit amb rapidesa. Ens hauria agradat que quan nosaltres ho vam
detectar immediatament que ens hagués dit el dia següent: és veritat,
reconec que hi havia aquest error i prenc mesures per corregir-ho. Nosaltres la
informació que teníem fins a dia d’avui és que no s’havia fet res i portem
nosaltres una moció al Ple demanant que això es rectifiqui perquè és el
mecanisme,ens sembla, més elegant i més noble per tal d’intentar conservar
aquests diners i que es destinin a coses d’interès públic i no a finançar
actuacions privades. El que no hem fet, perquè hauria suposat la pèrdua
d’aquests diners, és presentar un recurs a la Delegació del Govern, que molt
probablement hauríem guanyat i aquest projecte s’hauria anullat. Ho hem fet,
en aquest Ajuntament, ho vam advertir a la Comissió Informativa, hem
presentat un recurs, com vostè diu, aquí a l’Ajuntament i si es rectifica aquí a
l’Ajuntament el projecte, aquests diners es destinaran a una finalitat d’interès
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general. No sé a què s’ha destinat aquests diners. Vostè diu, i ens agradaria
conèixer, Ja ens els passarà, els detalls. També ens hauria agradat molt que
abans d’aprovar aquests projectes, s’hagués fet una presentació pública al
veïns per recollir també propostes i suggeriments i una presentació pública
també al nostre grup municipal, que és la llista més votada del municipi
gairebé amb un 40% dels vots. No ho ha fet, ha agafat un altre camí i després
passen coses com aquestes en què es cometen errors considerables, errors al
nostre entendre de “bulto”. En tot cas, ens felicitem, repeteixo que aquest
tema s’hagi corregit.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé, entenc que retira la moció. Només un
comentari abans de continuar amb el Ple, vostès van tenir presentació puntual
en Comissió de Territori d’aquest projecte...dir que no se’ls ha presentat. Se’ls
va presentar aquest projecte i tots els projectes del Fons Estatal d’Inversió
Local.
Sr. Estapé.- Sr. Ros, un matís si em permet. Sí, és veritat, corregeixo el que he dit
abans, va ser el mateix dia que li vaig dir que hi havia aquesta errada. També li
he de dir que el recurs té una basant que és que nosaltres entenem, i és la
pràctica actual a la comarca , que aquests projectes havien de passar per Ple,
que eren projectes que no estaven en el pressupost i, per tant, hi havia
l’obligació de passar-los per Ple i nosaltres esperàvem presentar allegacions
en el Ple, tal i com ho vam fer l’any passat. Aquest és el motiu pel qual
nosaltres no vam presentar allegacions anteriorment. Aquest recurs el que
demana és que aquests projectes es ratifiquin per ple, és una altra de les
peticions que fem.
Sr. Alcalde.- Des de secretaria hem sentit que tot el procediment era correcte,
que es podia aprovar en Junta de Govern. Aquest és un procediment que va
molt ajustat de terminis i que no permet gaires coses. Hem hagut de fer una
consulta a Madrid per poder allargar els terminis i de com resoldre aquest
procediment i poder continuar-lo en la màxima i que no se’ns
empantaneguessin els terminis. Tot això s’ha pogut fer, l’equip d’arquitectes ha
hagut de treballar un cap de setmana per presentar el projecte a temps. Vull
dir, que ha estat una situació molt complicada, però hem estat molt
escrupolosos en respectar allà on podia haver-hi alterats uns drets i així és com
va quedar el projecte: està a la seva disposició el projecte perquè el consulti i
ho estarà durant 15 dies, per tant, qualsevol que estigui interessat en consultar
aquest projecte pot fer-ho i si creu que ha de presentar allegacions, les pot
presentar evidentment.
C) Control Gestió municipal
Sr. Alcalde.- Passaríem al bloc C de control de la gestió municipal.
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de
personal.
Sr. Alcalde.- En el punt C.1 dono compte de les Resolucions d’Alcaldia
dictades en matèria de personal.
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El 15 de març de 2010 es realitza el nomenament dels Caporals, Sr. José
Manuel Romero Fernández i el Sr. Hèctor Acosta Berbel.
El 9 d’abril de 2010 es dóna de baixa com a funcionària interina per
incorporació de la titular, a la qual estava suplint per una baixa maternal, a la
Sra. Yolanda Fernández Rodriguez en data 9 d’abril de 2010, moment en què
finalitza la baixa per compactació de lactància i reducció de jornada per
guarda legal d’un infant i la de 3 de maig de 2010 conforme es procedeix a la
contractació de la Sra. Ester Casal Plana pel procediment d’urgència, amb
contracte temporal i per la modalitat de contracte d’obra i servei determinat
des del dia 3 de maig i fins 30 de setembre de 2010 com a tècnica en
participació ciutadana, jornada completa de 37 hores i mitja setmanals i
donada d’alta en el règim general de la seguretat social.
Algun comentari?
Sr. Estapé.- No, cap comentari. Farà alguna menció després de la Secretària?
Sr. Alcalde.- Sí, no ho tenia en resolució, però faré una menció ara atès que
m’ho pregunta . La Sra. Montserrat Justribó ha exhaurit les comissions de serveis
que podia realitzar en aquest Ajuntament en continuïtat, les va exhaurir el dia
18, ahir es va reincorporar a l’Ajuntament de Dosrius, l’Ajuntament d’on n’és
titular de la plaça i en aquest moment, exerceix de secretari accidental el Sr.
Robert Roca, que ens acompanya avui com a assistència jurídica. Tant
l’Alcalde de Dosrius com jo mateix hem sollicitat a la Direcció general
d’Administració local que la Sra. Montserrat Justribó es pugui tornar a
incorporar en aquest Ajuntament amb una altra Comissió de servei que,
evidentment, no pot tenir continuïtat amb les quatre que ha pogut exercir,
conforme a la normativa, però atès que no hi ha un temps fixat en cap
normativa entre una comissió de serveis i una altra, entenem que només que
passi un dia pots continuar, hem fet aquesta sollicitud, estem a l’espera de la
resolució de la Direcció General de l’administració Local per si creu oportú que
la Sra. Montserrat Justribó es reincorpori en aquest ajuntament en els propers
dies. No li sé dir si pot ser una setmana, quinze dies, un mes o tres mesos; això
depèn de la Direcció General d’Administració Local. En funció de com
evolucioni això, ja els mantindré informats, però el que vol aquest equip de
govern és que la Sra. Justribó torni a ocupar la secretaria perquè realment ha
fet una tasca molt important de posar ordre a tota una conflictivitat,
especialment conflictivitat judicial, que tenia aquest municipi i estem molt
satisfets de la seva tasca i per això, hem demanat a la Direcció general
d’Administració Local que tingui a bé considerar un altre comissió de serveis en
aquest municipi. Algun comentari ?
Sr. Gil.- Sí, bé agrair la feina que ha desenvolupat la Secretària Montserrat
Justribó. Estem molt contents del seu tracte professional i humà i des d’aquí
m’afegeixo a l’esperança, amb l’Alcalde, de veure si es pot reincorporar amb
el menor temps possible.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Algun comentari?
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Sr. Estapé.- Bé, no sabem si és un comiat o no, en tot cas agrair la dedicació i
que tingui sort en la seva nova destinació i si ha de tornar a l’Ajuntament de la
Roca.
Sr. Alcalde.- Molt bé.
C.2 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passem al punt C.2 de resolucions d’alcadia. Algun comentari
sobre alguna resolució?
Sr. Fernández.- Sí, en tot cas, manifestar que arran de les resolucions d’alcaldia,
veiem 2 informes més d’intervenció que se sumen als 18 ja existents, per tant, ja
en tenim 20.
Sr. Alcalde.- Quina resolució?
Sr. Fernández.- Bé, jo tinc els informes aquí i no li ser dir-li en quina...és unes
factures de CESPA i una factura de SECE.
Sr. Alcalde.- De CESPA...
Sr. Estapé.- Les 2 són de pagaments, només n’hi havia 4 o 5.
Sr. Fernández.- Una de...
Sr. Estapé.- No sabem el número de resolució...
Sr. Alcalde.- Sí, una era de CESPA i l’altre de SECE
Sr. Fernández.- I els informes són de data una de 22 de març i l’altre 14 d’abril.
Sr. Alcalde.- Bàsicament, deuen ser contractes que deuen haver finalitzat. El
cas de SECE està resolt perquè s’ha adjudicat precisament a SECE també, és
un procés que s’ha dut a terme la nova licitació i el cas de CESPA és un
abocador que la previsió és que vagi vinculat al nou contracte de residus
sòlids i urbans que s’ha de licitar pròximament i del qual iniciarem aviat el
procediment. En tot cas, aquest camí que han iniciat vostès, sàpiguen que els
serveis nosaltres els hem de donar i que el fet que un contracte caduqui no
invalida donar el servei. Hi ha legislació suficient i jurisprudència suficient que
garanteix que no hi ha cap irregularitat en continuar donant un servei, malgrat
que s’adverteixi que el contracte està caducat. Està bé que s’adverteixi que
està caducat, evidentment els tècnics municipals, secretari i interventora tenen
la seva llibertat per dir el que creguin oportú en els seus informes i en base als
seus informes. L’equip de govern pot prendre decisions com és el cas que he
explicat: renovar el contracte d’enllumenat públic o incorporar un abocador
en un contracte de residus sòlids urbans cosa que farem seguidament.
Sr. Fernández.- En tot cas, nosaltres amb això el que volem és posar en
evidència és un funcionament habitual des de fa 2 anys de no preveure les
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finalitzacions de contractes per evitar aquesta situació. L’únic que volem és
posar sobre la taula això.
Sr. Alcalde.- Quan ha dit habitual, volia dir habitual.
Sr. Fernández.- Durant 2 anys s’han anat produint...
Sr. Alcalde.- Sí, però volia dir habitual, volia dir habitual. Habitual no ha dit?
Sr. Carles Fernández, abans de fer demagògies perquè no analitza el seu
passat?
Sr. Fernández.- Escolti, Sr. Ros, el passat...vostè està en el govern ara i vostè ha
de donar resposta del que hi ha. Deixi de mirar el passat i assumeixi les seves
responsabilitats i faci el que ha de fer i faci els contractes que toquen, quan
toquen, entén? Ja sabem que nosaltres som culpables fins i tot de l’extinció
dels dinosaures, ja ho sabem que som els dimonis personificats, però
senzillament el que li diem és que assumeixi les seves responsabilitats i facin les
coses com s’han de fer.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández. Continuem amb l’apartat C.3 d’informes
d’alcaldia.
Sr. Estapé.- Sí, perdó tenim alguna altra resolució d’alcaldia més. Fa
referència...
Sr. Alcalde.- Digui’m el número.
Sr. Estapé.- Sí, el 457 . Es refereix a la modificació de la taxa d’escombraries. Si
no recordo malament la bonificació de la taxa d’escombraries és d’un 10 %
no? I que aproximadament ho van rebre l’any passat unes 300 persones, no sé
si vaig errat. Vol dir que la bonificació ha estat un...ho dic perquè el cost de la
targeta més el cost d’impressió, deu anar tranquillament cap als 2000 €. Aquí,
aquesta resolució és de 1392 i potser hauríem de fer una reflexió si ens costa
més... el farcit que el gall. En tot cas és només una reflexió, eh?
Respecte a altres resolucions. La resolució 301 fa referència a la sollicitud d’un
informe al serveis Territorials de Barcelona que fa referència a una actuació al
Sr. José Martín, aquí a sobre Can Nevot Gros, sobre l’escola Pilar Mestres. He
vist que l’expedient de disciplina ha caducat o s’ha deixa caducar i per l’altre
costat veig que es demana informació als serveis territorials i per l’altre costat
aquest senyor ha retirat bona part de les tanques d’obra que havia posat en el
seu moment, ara està posant unes tanques de fusta i m’agradaria saber si té
llicències pel que està fent en aquest moment.
Sr. Alcalde.- Que jo tingui coneixement, va retirar les tanques...quan diu
tanques d’obra vol dir les tanques que s’utilitzen a les obres, tanques
metàlliques, no tanques construïdes d’obra, ho dic perquè ens entenguem
tots. Jo li vaig demanar personalment que les retirés, les va retirar que jo sàpiga
no està fent res més, les travesses de fusta que hi ha clavades al terreny ja són
d’aquell moment, no té llicència d’obra municipal encara, però sí que té
llicències que havia tramitat en altres administracions; és a dir, té llicència de la
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ACA per l’aprofitament de les aigües del subsòl, en llicència definitiva, té
llicència rompuda forestal, té l’obligació de replantar unes alzines que va
trencar al tallar pins i té una llicència d’explotació agrícola també. Tot això ho
té. Ho sé perquè va venir ahir a veure’m i m’ho va ensenyar personalment. Li
vaig demanar que ho incorporés als expedients perquè poguéssim donar curs
als expedients que tenim aquí. També tenia un obertes unes diligències per
part dels mossos de medi ambient, les quals han quedat arxivades. Vull dir
que, finalment, tot això ha quedat en res. A partir d’aquí hem de veure a
quines llicències pugui tenir dret urbanísticament per part municipal, té
demanada la tanca, té demanat el brocal del pou, una estesa d’escomesa
elèctrica i un altre d’aigua, no d’aigua no, d’aigua no, d’aigua té el pou. Jo
crec que té demanades aquestes tres, les quals no estan resoltes i alguna
d’elles s’haurà de tramitar pel 48 perquè és sòl no urbanitzable.
Sr. Estapé.- No sé li l’he entès bé. Té permís per fer un nou tancament?
Sr. Alcalde.- No.
Sr. Estapé.- Doncs jo li puc ensenyar fotografies del mòbil, no sé si fa falta, però
lògicament té pals de fusta força gruixuts...
Sr. Alcalde.- Sí, però això és de fa molts mesos.
Sr. Estapé.- Pot ser de fa molts mesos, però lògicament, aquests pals a la
distància que estan és per posar algun tipus de tanca ...
Sr. Alcalde.- Evidentment, però després se li va aturar l’obra. Jo hi vaig estar la
setmana passada i hi camino bastant per aquesta zona i no havia avançat, no
havia fet res més.
Sr. Estapé.- D’acord. Una pregunta més. Veiem que hi ha una resolució, la 518,
reparació de goteres del Centre Cultural de la Torreta per 3115 €. Bé, això més
que goteres és una cascada, és un brollador quan plou. Bé, si val 3000€,
nosaltres volíem preguntar si amb això es resoldrà definitivament i també
volíem preguntar que fa molts mesos que veiem aquesta aigua i que hi ha
moltes molèsties quan es fa una activitat i volem saber perquè no s’ha fet
abans si val 3115€, si és que amb aquests diners se soluciona el problema.
Sr. Alcalde.- Si realment amb aquests diners hem aconseguit solucionar els
problemes, podem estar tots contents. Aquest centre cultural , crec que té 5 o
6 anys d’edat i aquesta és una gotera d’origen , sempre hi ha estat , Sr. Estapé.
Sr. Estapé.- Doncs els veïns de la Roca i els de la Torreta que hi anem
habitualment, hi havia hagut una gotera en una altra ubicació que s’havia
arreglat i que estava diguéssim molt més al centre.
Sr. Alcalde.- Jo em pensava que es referia a la del fons de la sala, una que
vessa per la paret.
Sr. Estapé.- Em refereixo a la que està al costat de l’escenari que és la que
podem percebre tots, no sé si...
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Sr. Alcalde.- En aquest moment no sé si la que s’ha reparat és aquesta o és
l’altre. Jo no tinc constància d’aquesta segona que em diu vostè. Tenia
constància de la primera, que és una gotera històrica que s’anava reproduint,
s’havien fet ja dic¡verses actuacions, no per part nostra, sinó anterior, i podria
ser una filtració exacte. L’aigua pot aparèixer per un lloc i el seu origen estar en
un altre. Si vol li esbrino exactament en què ha consistit l’abast d’aquesta
actuació i ja li respondré per escrit.
Sr. Estapé.- No hi ha cap regidor que conegui els detalls d’aquesta gotera al
costat de l’escenari...
Sr. Alcalde.- Sí, el regidor de la Torreta, potser...
Sr. Estapé.- Home ha estat bastant comentat, de fa mesos.
Sr. Alcalde.- No de fa anys.
Sr. Estapé.- No, aquestes goteres no. Les goteres
filtracions a la terrassa es van resoldre.

que hi havia hagut de

Sr. Alcalde.- Sí, Sr. Manel Álvarez , delegat de la Torreta.
Sr. Álvarez.- Sí, les goteres del centre cultural no s’han solucionat mai. De fet, és
un problema que existeix des dels inicis del Centre cultural i això li poden
confirmar tots els veïns de la Torreta o al menys és el que em diuen a mi els
veïns amb els quals jo parlo tot sovint amb ells també, eh? És una obra que es
va fer malament, que té aquest problema de sempre, en la qual hem invertit
tant nosaltres com vostès molts diners i que no s’acaba de solucionar. A part
d’aquest problema de goteres, hi ha un problema també molt greu
d’incivisme. La terrassa del centre cultural, és una terrassa flotant amb un
sistema que deu ser molt eficient i molt modern, però la veritat és que porta
molts problemes. Hi ha una sèrie de brètols de la Torreta que es dediquen a
aixecar les rajoles d’aquest terra flotant i a trencar i fer malbé les canonades
que recullen l’aigua. Aquest és un dels motius principals pels quals
contínuament surten noves goteres al centre cultural, fins i tot, hi ha algun
butlletí en el qual vam treure alguna imatge i vam valorar la reparació
d’aquesta terrassa. Ara la cascada que vostè ha dit és d’inicis, no ve d’ara.
Sr. Estapé.- Sr. Álvarez, ara jo crec que ..que no val la pena perquè en tot cas,
no vull entrar en una discussió ara desagradable i dir qui falta la veritat sigui
dita d’aquestes dues goteres, una de la zona de dins on es canvien i l’altre al
costat de l’escenari, li farem arribar i esperem que en un proper ple ens puguin
dir que ja no existeixen aquestes goteres i que s’ha pogut resoldre. Gràcies.
Sr. Gil.- ... de les goteres aquestes, reiteradament quan plou i com vostès se
n’hauran adonat des de fa molts mesos, plou molt. Estem tenint problemes
també per fer una actuació perquè ens desaconsellen per una actuació en
aquestes èpoques atès que faríem una actuació i no serviria de res per les
condicions meteorològiques i també s’ha anat endarrerint i quan hi ha hagut
qualsevol d’aquestes que diuen i de les que tractes en som plenament
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conscients perquè des de regidories diverses hem actuat tant els tècnics de
cultura com els de la brigada, anant a intentar solucionar el problema en
aquell moment a treure aigua i, per tant, en som coneixedors. Una altra cosa
és que vostès vulguin entendre que ho sabem o no ho sabem. Evidentment,
que ho sabem i ho sabem des de temps. És més, hi ha hagut algun moment,
en què la filtració era fins i tot per zones elèctriques, amb el perill que això
podia comportar per a la gent que està arreglant això i, per tant, fins i tot hi ha
hagut moments en què s’ha fet bé la feina, el fet de dir a veure per on està
caient l’aigua, està caient per una zona elèctrica, vigilem i després ja farem
l’actuació pertinent i sempre s’ha fet. Gràcies.
Sr. Estapé.- Torno a la pregunta original, la meva intenció no era polemitzar,
era dir aquí es fa una reparació i volem saber si amb aquesta reparació es
reparen les goteres, totes les goteres i la pregunta addicional si vostè era
coneixedor d’aquests problemes era perquè no s’ha fet abans perquè el
comentari que ens deien les entitats era l’Ajuntament ens diu que és irresoluble
i, per tant, no es fa res i ara veiem que es fa una actuació i la meva pregunta
és amb això ho resoldrem?
Sr. Alcalde.- Li respondré per escrit quan tingui totes les dades. Continuem el
Ple, no sé si hi ha alguna altra resolució.
Sr. Estapé.- Sí, n’hi ha 2 més que fan referència a contractes.
Sr. Font.- Ros, vaig un moment al servei, eh?
Sr. Alcalde.- Molt bé, Sr. Jordi Font.
Essent les 22:21 h el Sr. Jordi Font s’absenta de la sessió, reincorporant-se a les
22:23 h.
Sr. Estapé.- Concretament 2 contractacions per ...
Sr. Alcalde.- Número de resolució?
Sr. Estapé.- La 462 i la 460. Només volia preguntar que s’ha contractat una
empresa que és proveïdora habitual de l’Ajuntament i que funciona molt bé
per un import d’uns 45.000 €, les 2 factures per fer actuacions de millora
d’enjardinament al sector SPR-3. Volíem conèixer el detall d’aquestes
actuacions. Què es vol fer amb aquests 45.000 € en aquesta zona?
Sr. Alcalde.- Li contesta el regidor d’obres i serveis, el Sr. Jordi Fortí.
Sr. Fortí.- Per resoldre d’una vegada per totes la manca i finalització del SPR-3,
des de fa 2 anys i mig que estàvem tractant aquest tema amb MED, finalment
s’ha arribat a un acord valorat després d’informes dels tècnics de la casa, en
què per valor de 502.000 €, crec recordar, es finalitzarà durant aquest període
d’aquí a l’estiu tot el que són obres pendents de l’As-built , eh? en l’àmbit de
jardineria, en l’àmbit de l’obra civil...
Sr. Estapé.- Això va a càrrec d’aquest conveni, eh?
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Sr. Fortí.- Evidentment.
Sr. Alcalde.-No s’estranyi perquè en el Solell, en el SPR-3 les obres del qual
encara no han estat recepcionades, les condicions de recepció d’aquestes
obres és finalitzar-les per part de MED Santa Agnès, l’empresa promotora i
constructora. Atès que aquesta empresa està en una situació econòmica
delicada i no responia dels requeriments, es va arribar a convenir amb ells que
farien una aportació econòmica contra la fiança que tenien dipositada del
18% del volum de la urbanització i amb aquest import de 502.000 € afrontem
diverses obres, una d’elles és la canalització del torrent , en què MED Grup ha
de pagar una part, 198.000 €, una altra part va ser el semi vial del carrer
Nogueres i queden tota una sèrie de “flecos” pendents, alguns encara no
s’han adjudicat perquè són procediments més complexos, els quals fan
referència a temes d’enllumenat. Aquí crec que hi ha temes de bordons, de
pintura, de senyalització vertical, tota una sèrie de temes que els tècnics
municipals havien detectat tota una sèrie de mancances que feien inviable
procedir a la recepció d’aquesta urbanització, la qual fa molts anys que està
acabada i en la qual hi viuen molt veïns, però efectivament no es podia
recepcionar perquè haguéssim generat un perjudici important per
l’Ajuntament i pel municipi. Amb aquest conveni s’ha pogut lligar un import
necessari que hagués hagut d’invertir en el seu dia MED Grup per acabar això i
que en aquest moment ho està fent l’Ajuntament.
Sr. Estapé.- És un aclariment, eh?. a Nosaltres el conveni aquest ens sembla
molt bé, però entenem que està recepcionada...
Sr. Alcalde.- No.
Sr. Estapé.- És a dir, que l’Ajuntament amb aquest conveni recepciona i
finalitza les actuacions que no ha fet aquesta promotora a càrrec d’aquest
conveni. No és un tema menor perquè si està recepcionat vol dir que
l’ajuntament és responsable de tots els serveis, si no està recepcionat no n’és
responsable l’Ajuntament, però és clar, els Srs. de MED Grup tenen un conveni
que diu que ja no es preocupen de res més que donen 500.000 € i ja no es
preocupen de res més, i aleshores els veïns de Santa Agnès diríem que estan
una mica penjats.
Sr. Alcalde.- Llegeixis bé el conveni Sr. Estapé. El sector SPR-3 es va
recepcionar, quan vostès governaven, el camí de l’Ermita, només el camí de
l’Ermita. Després es va recepcionar un quadre elèctric, també quan vostès
governaven i després quan governàvem nosaltres es va recepcionar un altre
quadre elèctric per evitar que els veïns quedessin sense llum davant de
l’amenaça d’impagament per part de MED Grup. En aquest moment, no hi ha
res més recepcionat. Hi ha un conveni que en les seves clàusules i pactes diu
que la recepció serà efectiva quan s’acabin aquestes obres, per tant, és
imprescindible efectuar aquestes obres. MED Grup va dipositar a l’Ajuntament
els 502.000 € el mes de març, per tant, ha estat molt difícil aconseguir aquests
diners. NO es pensi que ha estat una situació fàcil amb una empresa que està
passant dificultats econòmiques. Ha estat molt difícil. Aquests diners crec que
no els ha dipositat directament MED Grup, sinó que ha estat una entitat
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financera i que amb aquests diners i amb aquest conveni l’Ajuntament està
habilitat per actuar en aquest sector, finalitzar les obres que hauria hagut de
finalitzar MED Grup i, un cop finalitzades, procedir a fer la recepció i fer les
actes d’ocupació, per tant, tot això és un procés que s’ha de fer ben fet i en
aquest moment, és imprescindible que finalitzem tot el que queda pendent.
Sr. Estapé.- Un altre aclariment dels comentaris que em fa. Qui dóna servei ara
als veïns del Solell? En l’àmbit de neteja viària, en l’àmbit de zones verdes, en
l’àmbit d’escombraries en els carrers interiors i en l’àmbit de l’enllumenat del
carrer interiors. Qui està donant servei?
Sr. Alcalde.- Depèn, hi ha diferents estadis, el conveni ho diu. Per exemple el
tema del verd públic es va poder fer una primera actuació l’any passat de
sega, de tall, de contenció de la crescuda que està generant el verd públic
que va situar això i ara s’ha pogut fer actuacions d’actualització i
d’endreçament d’aquest verd públic. El tema de l’enllumenat, hi ha hagut un
moment en què l’empresa que fa el manteniment ha pogut entrar a fer el
manteniment, però ara ha de fer una actuació de contingència de finalitzar
tota una sèrie d’obres, fanals que encara estan desconnectats, que encara
estan desconnectats, que estan per terra, tota una sèrie de contingències que
s’han d’acabar i, per tant, és impossible recepcionar aquesta obra a hores
d’ara, però en canvi està convingut com s’actua aquí i aquestes companyies
de serveis han hagut d’incorporar això cadascun en el seu contracte, per tant,
no era fàcil. El tema de recollida de residus sòlids: fins ara els veïns del Solell
havien d’anar als vials perimetrals a deixar la bossa d’escombraries i crec que
des de la setmana passada ja tenien contenidors, per tant, ja entren al Solell a
recollir els residus sòlids i això està passant en diferents serveis, no li sé detallar
tots, potser tens una mica més de detall?
Sr. Fortí.- Les que estan més endarrerides és el tema de l’enllumenat públic, la
segona fase, on fa falta molta més labor d’installació i de mà d’obra i s’està
finalitzant el passeig que hi ha entre el carrer Homs i carrer Ginestes de la
segona fase, és un passeig que
Sr. Alcalde.- És zona de vianants.
Sr. Fortí.- Exacte és zona de vianants. La neteja viària, en aquest cas, encara
no està finalitzada, és un dels temes que en el document encara estem
pendents a l’hora de rebre. En canvi, si s’hagués adjudicat el contracte
s’hauria pogut donar ja, per tant, l’empresa que en aquest moment està
donant el servei no té incorporat aquest sector. En canvi en el contracte que
va sortir a licitació i que avui hem declarat desert, sí que s’hagués incorporat ja
aquest sector i s’hagués començat a fer la neteja. Això s’ha descoordinat ara
amb aquesta resolució negativa, és a dir, declarant desert el concurs i haurem
de buscar una fórmula de les clàusules de revisió que té el contracte en vigor
perquè l’empresa de neteja pugui entrar i no amb les previsions que teníem
fetes que era que entressin a partir del nou contracte.
Alguna resolució més?
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C.3 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Bé, continuem amb el punt C-3 d’informes d’alcaldia, més que res
per dir-los que aquest diumenge hi ha la marxa de la creu a la Torreta, en la
qual hi ha 2 recorreguts, crec que un és de 8 quilòmetres i l’altre de 16, per
tant, qui tingui ganes de venir a caminar, avui és un dia adequat. També
diumenge comença el cicle filharmonia amb el primer concert. És un concert
familiar, a les 12 del migdia en el centre cultural de la Roca. Esteu tots
convidats a assistir.
C.4 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- no hi ha mocions de control.
C.5 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat de precs i preguntes. Sr. Jordi Font?
Sr. Font.- Sí, jo faré una breu pregunta destinada al Sr. Jordi Fortí el qual, a part
d’obres i serveis, porta tot el tema de protecció forestal. Fa uns mesos ens vas
comentar que el Pla de protecció d’incendis s’estava renovant. El meu
company, el Miquel Estapé, va estar aquí, a la casa no fa massa temps, el va
demanar i no li van poder ensenyar perquè no el tenien en aquells moments.
M’agradaria saber com està això perquè les informacions que tinc és que això
no està renovat encara i si no està renovat, m’agradaria saber quins són els
terminis que tindrem perquè és clar, no és una cosa que estigui caducada des
de fa 2 mesos, mig any no, fa 2 anys i home, crec que és una eina que a veure,
que és molt vàlida i que és una eina molt útil, no i que amb el tema
d’accessibilitat en cas d’incendi doncs a veure, podem treure ajudes de la
Diputació que sempre van molt bé i em respon ara me’n vaig perquè he
d’anar a treballar .
Sr. Alcalde.- Fem aquesta resposta i la resta de preguntes després.
Sr. Fortí.- Sobre el Pla de prevenció d’incendis, dimecres que ve està el tècnic
de la Diputació aquí amb nosaltres. Havia d’haver vingut ahir i finalment es va
canviar la data per problemes diferents, per part d’ell en aquest cas que no li
era factible poder venir. Segona: arran el que és el Pla de prevenció
d’incendis, sí que podem avançar el tema del pla ocupacional que crec que
és necessari també conèixer. Crec que la setmana que ve, ja començaran a
fer la selecció del personal atès al que vam presentar en el seu dia, crec que el
regidor de medi ambient també ho podria explicar, però bé, ja aprofito i
d’aquí a 2 setmanes aproximadament hi haurà un equip de 18 persones dins
del Pla ocupacional que es dedicaran a netejar tots aquells camins, fer el
manteniment, tallar el brancall, netejar el bosc banda i banda, segons el
perímetre que permet el decret que va venir de la Generalitat, juntament amb
la maquinària, amb el vestuari i tot el necessari perquè durant el períodes de 2
mesos, perquè en principi, ens han confirmat que hi ha un permís especial que
permet actuar fins al 31 de juliol, fins i tot amb motoserra, podent netejar tots
els camins dins i fora de PPI i, lògicament, totes aquelles zones que estan més
problemàtiques. Sí, que des de fa 3 setmanes, també li puc informar que amb
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els contactes amb ADF, en aquest cas que tots els camins, en principi, estan
oberts; els han deixat ja tots oberts, només queden els brancalls i tot a banda i
banda que és el que s’ha de netejar per no tenir aquests riscos elevats
d’incendi, per tant, a partir de dimecres que ve, en principi, actualitzarem el
PPI.

Essent les 22:31 h, el Sr. Albert Gil s’absenta de la sessió.

Sr. Font.- Moltes gràcies, doncs aprofitant que ha tingut la deferència
d’informar-nos del tema aquest dels plans ocupacionals. M’agradaria només
saber si aquesta gent, són gent que està a l’atur m’imagino. A través de quina
empresa es fa, com es fa i abans de marxar ja que ha fet el comentari, voldria
que abans que aquesta gent faci una tasca tan bona com aquesta tenint en
compte com estan els boscos que tots sabem que estan molt malament,
donar les gràcies, que crec que és just dir-ho a l’ADF que ja ha fet, com ha dit
el Sr. Fortí ara, una primera actuació que tots els camins que estan dins del Pla
de prevenció d’incendis estan oberts. En cas que hi hagués un incendi, és molt
important que aquests camins estiguin oberts per al tema de vehicles
d’extinció o per evacuació de gent d’aquestes zones, només era això saber
l’empresa que ho fa i tot això.
Sr. Fortí.- Li explico, en principi ara s’està fent tot el que és la direcció de
seguretat i de salut, s’ha contactat amb enginyers forestals diversos. En aquest
cas, per una banda cal dir que les divuit persones del pla ocupacional són 18
persones del municipi que porten un mínim de 6 mesos a l’atur. Aquestes són,
crec que a grans trets, les característiques del pla ocupacional. Arran d’aquí,
el que estem buscant també i el que estem valorant en aquests moments i
estem acabant de tancar és el tema de la maquinària, ja tenim diferents
ofertes i possibilitats, tema de personal especialitzat en motoserres, que tinguin
formació, que tinguin l’equipament necessari per temes de seguretat, tot
plegat. Aleshores nosaltres esperem i desitgem que durant el període de la
setmana que ve, tot aquest tema ja quedi prou lligat com perquè li puguem
explicar amb més seguretat. Sí cal dir i afegir que, durant tota aquesta
setmana, hem tingut molt bons contactes amb el consell comarcal, però el del
Maresme, tal com vostè diu, està fent una defensa molt important de tota la
zona forestal, de tots els boscos, d’aquestes 1500 hectàrees que tenim aquí, a
la Roca i fins i tot ens va donar la possibilitat, un dels seus tècnics al capdavant
de poder-nos adherir a la possibilitat de comprar maquinària i, fins i tot, de
cursos de formació del consell comarcal del maresme. Això és interessant. Ara
s’està acabant de valorar i preveure si hi ha la possibilitat, però ells mateixos
ens han donat la possibilitat.
Sr. Font.- És a dir, depèn de l’ajuntament entenc, no? Seria l’Ajuntament el que
ho portaria.
Sr. Fortí.- Sí, sí, evidentment.
Sr. Raimi.- Afegir a tot això que ha dit el Jordi que al mateix temps en hem
posat en contacte amb algunes entitats, no nosaltres, sinó entitats del municipi
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que han mostrat la seva predisposició a ajudar en tasques de neteja de bosc
per collaborar en el que han de ser aquestes feines. Ara com que s’està lligant
tot això, com ha dit el Jordi, d’aquí a 2 setmanes és quan es començaria a
treballar, la previsió seria a principis de juny, quan estigui tot lligat perquè hem
de tenir en compte que el pla ocupacional està molt bé, no, ens anirà molt bé,
però és clar aquesta és una feina una mica especialitzada. Aleshores, no es
tracta d’enviar a persones que o igual no tenen a penes experiència o en
tenen poca en el bosc amb maquinària que tots sabem que és perillosa i
aleshores, li estem donant una forma a tot perquè estigui una mica organitzat
per optimitzar la feina, sobretot, fer-ho amb unes condicions de seguretat
importants i al mateix temps, no només 2 entitats, sobretot la Roca en Bike i
Elskecorrenmolt que són els que s’han posat en contacte amb nosaltres, sinó
donar aquesta possibilitat a altres entitats del municipi que estiguin en
predisposició de poder ajudar en aquestes tasques.
Sr. Font.- No, em sembla perfecte i m’imagino que, tenint en compte que és un
tema de bosc, es buscarà gent que conegui molt el tema. Suposo que igual li
han fet algun contacte, però crec que estaria molt bé que es parlés amb l’ADF
perquè l’ADF és una entitat que vetlla durant tot l’any, no només l’estiu, quan
fan tasques de vigilància, sinó que a l’hivern de vegades també han arreglat
algun camí.
Sr. Fortí.- Estic totalment d’acord. Justament, vaig estar parlant ahir i abans
d’ahir amb el responsable de l’ADF, al qual coneixem tots plegats i en aquest
cas, les tasques principals que farà l’ADF, a part d’haver-nos deixat tots els
camins del PPI en bones condicions perquè sigui transitable és el d’assessorarnos en l’àmbit de camins prioritats urgències i tot aquest coneixement que
tenen ells del municipi, poder-ho portar a la pràctica amb aquesta empresa
que en l’àmbit professional, realitzar totes aquestes tasques durant aquests 2
mesos.
Sr. Font.- Moltes gràcies, pels aclariments i bona nit a tothom.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Font, molt bona nit.

Essent les 22:38 h el Sr. Jordi Font s’absenta de la sessió per motius laborals.

Seguim amb el torn de precs i preguntes. Alguna altra pregunta?
Sr. Fernández.- Sí, l’altre dia va tenir lloc a la sala de plens una roda de premsa
convocada per 2 grups polítics d’aquest municipi. Bé, entenem que això
significa que aquest sala està a disposició de tots els grups polítics per
convocar els seus actes informatius i així? És la primera pregunta que faig.
Sr. Alcalde.- Faci totes les preguntes i...
Sr. Fernández.- Bé, en tot cas, en funció del que em respongui.
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Sr. Alcalde.- Amb el Jordi Font hem fet una excepció perquè havia de marxar
a treballar, faci totes les preguntes i després li donarem les respostes.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, jo tinc aquest pregunta i en funció del que em
respongui, li preguntaré una cosa o una altra.
Sr. Alcalde.- Però és que vostè vol que juguem al gat i a la rata.
Sr. Fernández.- No, no, jo li faig una pregunta.
Sr. Alcalde.- Si em fa això amb totes les preguntes, a quina hora acabarem?
Sr. Fernández.- No pateixi que serà ràpid, no hi ha cap pretensió d’allargar.
Avui anem amb bon ritme i per part meva no hi cap pretensió...
Sr. Alcalde.- Vostè sap perfectament que aquesta sala la pot utilitzar qui la
demana, evidentment amb un ús justificat, i la demanen associacions de veïns,
la demanen entitats, la utilitzen a vegades organismes que vénen a fer
expropiacions, bé, és una sala que el que és absurd és que estigui tancada i
que només serveixi per fer plens, és una sala que pot tenir una certa
polivalència, que té megafonia, que té seients i que, per tant, pot fer un servei.
Els recursos públics s’han d’utilitzar per part de qui els necessiti, es va demanar
aquesta sala i, per tant, es va utilitzar aquesta sala.
Sr. Fernández.- Es va fer la petició d’aquesta sala?
Sr. Alcalde.- Es va fer la petició d’aquesta sala.
Sr. Fernández.- Podrem tenir la constància d’aquesta sollicitud?
Sr. Alcalde.- Sí, la buscarem.
Sr. Fernández.- Jo li faig el pres que ens faciliti aquesta sollicitud.
Sr. Alcalde.- Sí, sí, pren nota el Sr. Secretari i busquem aquesta sollicitud.
Sr. Fernández.- I per què nosaltres hem tingut amb altres espais moltes
dificultats i no se’ns ha posat a disposició aquesta sala per part de
l’Ajuntament, quan hem estat buscant per fer altres activitats altres sales del
centre cultural perquè pensàvem donar-li a aquest espai una certa solemnitat.
Si està obert, ho sabem i a partir d’aquest moment en farem ús també, però en
altre moments quan hem sollicitat per fer altres activitats en altres espais
d’aquí no se’ns ha donat la possibilitat de què aquesta sala estava disponible i
per això és pel que faig aquesta pregunta.
Sr. Alcalde.- Jo crec que no l’han demanada.
Sr. Fernández.- Molt bé, ja està aclarit. Veu com ha estat ràpid?
Sr. Alcalde.- Molt bé. Alguna altra pregunta?

66

Bé, doncs aixequem la sessió quan són tres quarts d’onze i passem al torn de
precs i preguntes del públic.
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les 22 hores i 41 minuts del
dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI ACCIDENTAL,
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