ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL
DIA 15 DE JULIOL DE 2010, Núm. 06/2010.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

llm. 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, la
Secretària Accidental, la Sra. Almudena Naranjo Milrado, 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 20 de maig de 2010 i del de la Sessió Plenària
Extraordinària i urgent realitzada el dia 24 de maig de 2010.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
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B.1- Resolució allegacions al ple extraordinari i urgent de 24/05/10
per part del PSC i deixar sense efecte els acords adoptats en el ple
extraordinari i urgent de 24/05/10.
B.2- Canviar la data de la pròxima sessió plenària ordinària del dia 16
de setembre al dia 30 del mateix mes.
B.3- Aplicació del procediment de contractació negociat per la
contractació de la gestió del servei públic de “Neteja viària i
conservació urbana del municipi de la Roca del Vallès”
B.4- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local pel qual
s’eleva a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la
gestió indirecta i sota la modalitat de concessió del servei públic
d’escola bressol al centre “Les Orenetes”
B.5- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 27 de
maig de 2010, en què es va aprovar el contingut i la signatura d’una
addenda al “Conveni amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, de
creació de l’escola bressol municipal Les Orenetes”
B.6- Aprovació de les contribucions especials per raó de les obres
d’urbanització de la peatonalització del carrer Major i un tram del
carrer Església
B.7- Aprovació inicial del projecte denominat “Projecte
d’urbanització del carrer Major i un Tram del carrer Església”
B.8- Aprovació inicial de la Modificació del Pla parcial del Sector SPR4 “Les Hortes”
B.9- Aprovació d’un préstec per un import de 150.000 €
B.10- Aprovació definitiva ocupació directa per a l’establiment del
sistema urbanístic de comunicacions, vial i equipament vari del C/
Sant Sadurní, des del C/ Indústria fins al C/ Lluís Millet.
B.11- Aprovació definitiva del projecte denominat “ Projecte
d’’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer Indústria fins
al carrer Lluís Millet”.
B.12- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès relatiu a l’exercici 2009.
B.13- Autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat
privada sollicitada pel Sr. Manel Vivas Garcia.
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B.14- Ratificació de la resolució d’alcadia núm. 766, per la qual
s’acorda l’aplicació del Real Decret Llei 8/2010.
B.15- Aplicació d’una reducció del 5% de les retribucions establertes
per als Srs. Rafael Ros i Penedo, Manuel Álvarez i Herrera, Srs. Albert
Gil i Gutierrez, Jordi Fortí Gurgui, Marta Pujol Armengol, Montserrat
Ametller Viñamata i Santiago Raimí Fortuny amb caràcter retroactiu
sobre la nòmina de juny.
B.16- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2010
B.17- Aprovació de les festes locals per a l’any 2011
B.18- Moció, presentada pel Grup Municipal del PSC, de millores en
la mobilitat del nucli antic i en les contribucions especials del C/
Major i el C/ Església.
B.19- Moció, presentada pel Grup Municipal del PSC, per millorar la
mobilitat de la Roca centre, transformar el C/ Catalunya en un
passeig i revisar el projecte d’urbanitzar del C/ Sant Sadurní.
B.20- Moció, presentada pel Grup Municipal del PSC, per a un Pla
d’austeritat i de millora de la gestió econòmica de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès.

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 tarda.
Donem inici a la Sessió Plenària Ordinària de 15 de juliol quan són les
20.00 hores del vespre.
A) Assumptes de tràmit
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Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària
realitzada el dia 20 de maig de 2010 i del de la Sessió Plenària
Extraordinària i urgent realitzada el dia 24 de maig de 2010.
El primer punt de l’ordre del dia del bloc d’assumptes de tràmit, tracta
de l’aprovació de l’esborrany de l’Acta de la Sessió Plenària Ordinària
realitzada el dia 20 de maig de 2010 i de la Sessió Plenària Extraordinària
i Urgent realitzada el dia 24 de maig de 2010.
Algun comentari, Sr. Albert Gil? Algun comentari, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- En tot cas, si em permet fer-lo ara, no era tant sols l’Acta
sinó un tema de l’ordre del dia que ens ha cridat l’atenció. Si em
permet, li faig el comentari o prefereix que li faci després de la votació
de l’Acta?
Sr. Alcalde.- No. Faci el comentari.
Sr. Fernández.- Hem vist un canvi en l’ordre en alguns punts respecte a
la Comissió Informativa. No sé si això és normal o no és normal.
Sr. Alcalde.- Si. Això és potestatiu de l’alcalde que és qui fixa l’ordre dels
punts. No és la primera vegada que succeeix, ja s’havia fet en alguna
altra ocasió però en tot cas, està dintre de qualsevol legalitat. És a dir,
que no hi ha cap problema en aquest aspecte.
Sr. Fernández.- Nosaltres el que demanaríem és que es respectés l’ordre
perquè uns punts que es van tractar en un ordre en una Comissió
Informativa i bé, ens ha sorprès i nosaltres, comprovarem si això és
potestatiu o no de l’alcalde i, en tot cas, el que li demanem és que
respecti el punt B6 i B7, que es mantingui l’ordre de la Comissió
Informativa, és el que li demanem.
Sr. Alcalde.- Si, és que precisament si s’ha canviat l’ordre és perquè es
va detectar que un punt condicionava el següent, per tant, havien
d’anar en l’ordre lògic en el que estan avui, és a dir, abans de
l’aprovació del Projecte d’urbanització del carrer Major, s’han
d’aprovar les contribucions especials que el financien i, abans de
l’aprovació definitiva del carrer Sant Sadurní, s’ha d’aprovar la
modificació de crèdit que incorpora el finançament del carrer Sant
Sadurní, per tant, l’ordre del dia és correcte i és el que és lògic i natural.
Si no hi ha més comentaris, passaríem a votació en primer lloc l’Acta de
la Sessió Ordinària del dia 20 de maig de 2010.
Passem a votació.
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Se sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de maig
a votació, la qual resta aprovada per unanimitat.
Ara passaríem a votació l’Acta de la Sessió Plenària Extraordinària i
Urgent realitzada el dia 24 de maig de 2010, una sessió que es va haver
de fer per motius d’un Decret que s’aprovà l’endemà i el qual no es va
poder notificar en temps i forma al Grup Municipal del PSC. Entenc que
s’abstindran.
Passem a votació.
Se sotmet l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Extraordinària i
urgent realitzada el dia 24 de maig de 2010 a votació, la qual resta
aprovada per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup
Municipal de CIU i pel regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions
del Grup Municipal de PSC-PM, els quals no van assistir a la sessió.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
B.1- Resolució allegacions al ple extraordinari i urgent de 24/05/10 per
part del PSC i deixar sense efecte els acords adoptats en el ple
extraordinari i urgent de 24/05/10.
Sr. Alcalde.- Passarem al segon bloc de l’ordre del dia de Dictàmens,
Propostes o Mocions Resolutòries.
El primer punt tracta de la resolució de les allegacions al Ple
Extraordinari i Urgent del 24 de maig de 2010 per part del Grup Municipal
del PSC i, deixar sense efecte els acords adoptats en el Ple Extraordinari i
Urgent de 24 de maig de 2010.
Té la paraula el portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, el
Sr. Manuel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde.
En motiu del Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, que, en resum, el que
deia és que les entitats locals, els ajuntaments no es podrien finançar per
a fer inversions a llarg termini durant tot aquest any i l’any vinent.
Diferents ajuntaments, entre ells el nostre, van adoptar l’opció de fer un
Ple Extraordinari el dia 24, que era el dia just abans de l’entrada en vigor
del Decret, per intentar solucionar el problema que podia ocasionar
aquesta decisió.
Per resumir, el que provocava això és que l’Ajuntament es quedava
sense la possibilitat d’endeutar-se i de poder fer inversions com per
exemple actuacions com el carrer Sant Sadurní o, actuacions com
l’escola bressol de la Torreta o altre tipus d’inversions que estan previstes
al llarg, tant d’aquest any com de l’any que ve i que ja estaven
estudiades.
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Es va decidir, doncs, de fer un Ple Extraordinari el dia 24, es va decidir a
corre-cuita perquè, en principi la informació ens va arribar a la tarda,
varem fer el mateix que van fer molts ajuntaments, que és, aquell mateix
dia convocar el Ple i tirar endavant les aprovacions de préstecs que
hem de fer l’any que ve, però en principi, si no es podia fer l’any que ve
pel Decret, doncs ho fèiem aquest any i així es va convocar un Ple
Extraordinari a les 23.45 hores de la nit. La decisió de fer el Ple es va
prendre a la tarda, més que tarda, al vespre que no hi havia cap
treballador a l’Ajuntament, de la casa, es va trucar al secretari i a la
interventora, van venir de seguida i varem començar a treballar que
serien quarts de deu o les deu. A les 11.45 estava la informació a punt,
es va enviar la informació a la policia perquè la fes arribar als membres
de l’oposició. Cinc minuts més tard va començar el Ple Extraordinari
perquè no ens podíem esperar, el risc era molt gran, si no ens podíem
endeutar quedaven inversions que són inversions de mandat, inversions
importants sense poder-se portar a terme. El Ple es va celebrar, van
faltar tots els regidors del PSC perquè no els varem poder convocar a
temps, això ho assumim i per això portem aquest punt al Ple.
En definitiva, el que avui reconeixem és que acceptem les allegacions
presentades pel PSC. El problema que es podia ocasionar al dia següent
va quedar solucionat perquè, amb aquests giravolts que fa el senyor
Zapatero, als que ja ens té acostumats, va decidir que allò que havia dit
el dia abans ja no tenia valor i que ens deixava, a tots els ajuntaments,
la possibilitat d’endeutar-nos durant tot aquest any. Això és la solució al
problema que nosaltres havíem intentat solucionar el dia abans, per
tant, no hi ha cap inconvenient en admetre les allegacions del PSC i,
per tant, portem a aprovació, primer; estimar les allegacions
presentades en data 09-06-2010 amb registre d’entrada 4132, pel senyor
Miquel Estapé Valls en representació del PSC, als acords plenaris
adoptats en data 24-05 pels motius indicats en la part expositiva i, el
segon punt que aprovem és deixar sense efecte els acords adoptats en
el Ple Extraordinari i Urgent celebrat en data 24-05-2010 pels motius que
ja els he explicat.
Aquells acords que es van prendre aquell dia i que en aquest punt
queden anullats, els portem a aprovació en punts posteriors d’aquest
mateix Ple.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manuel Álvarez.
Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Carles Fernández, en
nom del PSC de la Roca?
Sr. Fernández.- Si. En tot cas comentar que nosaltres haguéssim esperat,
com va succeir a molts ajuntaments de la Comarca, que en el moment
en el que es va decidir o es va prendre consciència d’aquesta situació,
d’aquesta dificultat, si per part de l’Alcaldia s’hagués trucat al nostre
grup municipal, a les 9, a les 9.30, a les 10, comunicant el tema i
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nosaltres haguéssim fet l’esforç de venir. Això no es va fer. Crec que això
és una manca de respecte al nostre grup municipal i, fruit d’això és que
ens trobem en aquesta situació. La sort és que l’endemà van modificar
aquell Decret, sinó, i nosaltres haguéssim presentat allegacions, tot allò
quedava penjat, per tant, home, jo crec que, tant per respecte al nostre
grup com per responsabilitat, el que calia era fer una trucada en el
moment en què es va prendre la decisió de convocar al secretari i a la
interventora, de dir, estem estudiant això, esteu preparats perquè
possiblement hi haurà un ple extraordinari. Això va passar a molts
ajuntaments on els alcaldes van trucar a les oposicions, van informar
d’això i nosaltres haguéssim pogut venir. El que es va produir és que en
alguns casos, alguna gent no varem poder ser notificada perquè no
estàvem en aquells moments al municipi i a d’altra gent se’ls va
comunicar un cop havia començat ja el Ple. Per tant, jo el que demano
és que quan hi hagi situacions d’emergència s’actuï amb la
responsabilitat de comunicar sinó l’acord, la possibilitat que es produeixi
per evitar-nos danys que podíem haver tingut. No els tenim perquè hi va
haver aquest canvi del Decret però si no, nosaltres ens trobàvem,
també, en una situació bastant complicada a l’hora d’actuar, en tot
cas, tinguin en compte això per actuacions futures.
Igual que el govern mereix un respecte l’oposició també.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Manuel
Álvarez?
Sr. Álvarez.- Respecte total, com sempre, al seu grup, ja ho saben, ja els
ho varem dir quan ens varem trobar després del Ple, en la primera
trobada. També és cert que no sabíem quina seria la seva resposta
respecte a una possible trucada dient-los aquesta situació en la que ens
trobàvem. De fet, tampoc és que tinguem massa collaboració per la
seva part en la tasca de govern i, per tant, .....
Sr. Alcalde.- Silenci, si us plau. El regidor està en ús de la paraula.
Sr. Álvarez.- L’obligació és comunicar-los que es feia el Ple. Es va fer. Si
s’han llegit l’informe del Sr. Secretari poden veure que, encara que
vostès s’haguessin oposat, això podia tirar també endavant. No és
necessari adoptar aquest acord, entenem que ho hem de fer,
precisament pel respecte que els tenim, però la veritat és que nosaltres
tampoc varem rebre cap trucada per la seva part avisant que això
podria ocasionar un greu problema per l’Ajuntament.
Respecte mutu, com sempre.
Només això, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Manuel Álvarez. Algun comentari Sr. Carles
Fernández?
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Sr. Fernández.- Si. Home, el seu comentari és clar i contundent amb el no
respecte, com que no sabien què diríem no ens truquen. Home,
perdoni, independentment de la nostra posició, el respecte és
independentment de la posició que nosaltres tinguem, Sr. Álvarez, per
tant, em sembla que la prioritat que ha començat dient, després amb el
segon. Escolti’m, vostès estan al govern i, a tot arreu, van ser els governs
els que van..., perquè és vostè el que sap quina és la situació, si
necessita demanar o no demanar o quina és la situació, per tant, és la
seva responsabilitat el fer aquesta trucada; és la seva responsabilitat
com a govern, no intenti passar-nos la pilota a l’oposició, escolti’m és
vostè qui governa i és vostè qui ha de prendre aquestes decisions i em
sembla que el respecte ha de ser independent del nostre
posicionament i del nostre vot.
Nosaltres no deixem de venir als plens, nosaltres no acostumem a deixar
de venir als plens i, si és una situació d’aquestes, és una situació
suficientment greu i tenim prou responsabilitat per venir. Després
podríem votar si o no, però la nostra responsabilitat de venir no l’hem
defugit mai en una situació d’aquestes. Potser si que hem faltat a algun
Ple en el que sense cap motiu, com aquest que si hi havia un motiu clar
d’urgència, sense cap motiu objectiu d’urgència, vostè ha convocat
algun ple algun dissabte al matí i possiblement sí que no hem assistit a
algun d’aquests, però en una situació d’urgència com era aquesta,
home, em sembla que posar en dubte el que vostè està posant en
dubte és una mica greu.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández.
Jo, per cloure el debat d’aquest punt, sí que voldria fer algun comentari
i és que, en una situació tan delicada com la que vam viure aquell 24
de maig, ara és el moment de la responsabilitat. En aquell moment, la
responsabilitat nostra era garantir el finançament de l’Ajuntament, un
finançament, que per sort, l’endeutament d’aquest any que està
quantificat en 1.050.000 euros, 850.000 ja estaven signats feia poc amb
un crèdit amb la Diputació i amb un crèdit amb les entitats financeres
que havien donat les seves ofertes, per tant, teníem garantides les
inversions d’aquest any però no teníem garantides plurianuals que
comptàvem fer amb l’endeutament possible per l’any que ve i això no
era senzill.
Com bé li ha dit el regidor d’hisenda. A les deu de la nit, els tècnics
municipals arribaven a l’Ajuntament, començàvem a esbrinar les
conseqüències d’aquest Reial Decret, cosa que no sabíem, cosa que
ningú havia informat, cosa que el Govern Central amb absoluta
descortesia cap a les entitats locals, no havia dit absolutament res de
com seria aquest Reial Decret.
Per poder endeutar, l’Ajuntament havia d’estar en una ràtio
d’endeutament que s’havia de calcular i que podia donar una xifra
negativa i que, per tant, no fos possible. Per sort, tenim l’Ajuntament
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sanejat i varem trobar que la ràtio donava zero i que, per tant, era
possible l’endeutament, per això portem el punt avui a l’ordre del dia.
L’endemà, el Sr. Zapatero, el president del Govern central va corregir
aquest Reial Decret i va anullar la impossibilitat d’endeutar els
ajuntaments, es va donar compte de la greu errada que estava
cometent davant la pressió que li van exercir la majoria d’ajuntaments,
especialment de les grans ciutats.
Tenint en compte que l’endeutament que generem els ajuntaments
significa un 0,03% del dèficit públic, per tant, és gairebé inexistent i, a
més, sota la Llei d’Estabilitat Pressupostària, l’endeutament dels
ajuntaments està controlat, no sobrepassa mai el 110% del pressupost
municipal i és amortitzat cada any. És un crèdit segur que dóna vida a
les entitats financeres i dóna vida als ajuntaments, dóna vida a l’obra
pública i dóna vida a les petites contractes que poden treballar per
ajuntaments del tamany del nostre. Per tant, la mesura que s’adoptava
en aquell moment no tendia a corregir el dèficit públic sinó que més
aviat tendia a generar un problema molt greu.
Aquesta mesura ha quedat temporalment ajornada, fins el 31 de
desembre, això vol dir que a partir de l’1 de gener de 2011, durant dos
anys els ajuntaments no ens podrem endeutar, tant si estem en una
situació precària com si estem sanejats com és el cas del nostre
ajuntament i, això és molt preocupant i és molt preocupant perquè no
es podran aconseguir certes inversions, no es podran aconseguir certs
ajuts amb els que comptem habitualment els ajuntaments com el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, o com el programa Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat o com els fons estatals, el FEDER, els fons
europeus que, normalment, financen les inversions de l’ordre del 20, 30 o
40 %, per tant, la resta cal buscar-lo. Si això, realment no s’aconsegueix,
serà molt difícil tirar endavant els ajuntaments a partir d’aquest Reial
Decret. Nosaltres com a Ajuntament de la Roca salvarem la situació i
sempre ens quedarà la pregunta de que vostès estaven amb el seu dret
d’impugnar aquells acords perquè no se’ls va convocar en temps i
forma, com així va ser per la precarietat de la situació, però el dubte
que ens quedarà sempre obert és si no s’hagués corregit aquest Reial
Decret per part del Sr. Zapatero l’endemà què haguessin fet vostès, si
haguessin impugnat igualment els acords o haguessin entès quina era la
situació de l’Ajuntament de la Roca i quin era l’endeutament que
podíem tenir.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació el dictamen, el qual
resta aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en data 09/06/10 amb NRGE 4132/10 el Sr. Miquel Estapé Valls
en representació del Grup Municipal del PSC presenta allegacions als
acords plenaris adoptats en data 24/05/10.
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Atès que es va celebrar un ple extraordinari i urgent en data 24/05/10 en
motiu de la publicació en el BOE 126 de la mateixa data el Real Decret
Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries
per la reducció del dèficit públic, i que impedia acudir al crèdit públic o
privat a llarg termini en qualsevol de les seves modalitat per al
finançament de les inversions, a partir del dia següent de la seva
publicació.
Vist l’informe emès pel Secretari accidental de la corporació en data
23/06/10, pel qual s’analitza la convocatòria del ple esmentat i les
allegacions del grup municipal del PSC, part del qual diu en la seva
literalitat:
“.../... El ple va ser convocat per a celebrar-se a les 23.45 hores en la sala
de plens de la casa consistorial.
Destacar l’excepcionalitat de la convocatòria que va haver de
preparar el present secretari accidental atenent la situació
extraordinària en que es va rebre per part de l’Alcalde l’encàrrec de
convocar un ple extraordinari en un curt termini de temps perquè
s’havia de celebrar abans de finalitzar el dia 24/05/10.
Tant la Interventora accidental com el present Secretari accidental van
preparar, tant bon punt van rebre l’ordre d’alcaldia, la convocatòria i
els dictàmens que s’havien de portar a aprovació en el ple amb la
màxima diligència i celeritat, advertint a l’Alcalde de la dificultat
d’aconseguir convocar degudament a tots els membres del ple.
Finalitzada la preparació de la convocatòria, que incloïa tota la
documentació necessària, es va encarregar, minuts abans de l’hora
d’inici del ple extraordinari i urgent, a la Policia Local que amb la
màxima urgència notifiqués la convocatòria als regidors que en aquells
moments encara no havien estat notificats.
Els regidors que encara no havien estat notificats eren: els regidors Jordi
Font, Julio Caña, Carles Fernández i Miquel Estapé i les regidores Carmen
Las Heras i Catalina Palma.
A les 23.45 hores, abans de donar inici a la sessió plenària extraordinària i
urgent no constava a aquest Secretari accidental que s’hagués notificat
a la totalitat dels regidors la convocatòria, motiu pel qual es va advertir
al president del ple que això suposava una irregularitat formal i que el
ple al qual volia donar inici podia ser impugnat.
Es va donar inici a la celebració del ple sense la presència dels regidors
esmentats, però amb quorum, essent les 23 hores i 50 minuts. Es van
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aprovar per unanimitat els quatre acords presentats i va finalitzar a les 23
hores i 55 minuts.
Els assumptes tractats inclosos en l’ordre del dia van ser:
•
•
•
•

Ratificació del caràcter d’urgència del ple.
Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2010 sota la
modalitat de suplement de crèdit.
Concertació d’una operació de crèdit per un import d’ 1.050.000
euros per al finançament de diverses inversions de la modificació
07/2010.
Concertar una operació de crèdit per un import de 150.000 euros
per al finançament de l’obertura del carrer Sant Sadurní de
l’annex d’inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès per a l’any 2010.

Al dia següent, en data 25/05/10, en el BOE 127 va ser publicada una
rectificació d’errors del RD Llei 8/2010. Pel que ens interessa en el present
informe una de les rectificacions diu el següent:
En la página 45121, artículo 14. Dos, donde dice: «A partir de la entrada
en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011…»,
debe decir: «A partir del 1 de enero de 2011 y hasta 31 de diciembre de
2011…».
Atenent els antecedents mencionats
INFORMO:
L’article 98.1 del Real Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
que reprodueix l’indicat en l’article 46.2 de la Llei 7/1985 de bases de
règim local, estableix que es celebra ple extraordinari quan ho solliciti el
president o una quarta part, al menys, del nombre legal de membres de
la corporació.
Les sessions plenàries s’han de convocar, al menys, amb dos dies hàbils
d’antellació (article 98.2 RDL 2/03).
Per la seva banda l’article 80.4 del Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals també estableix que no
poden transcórrer menys de dos dies hàbils entre la convocatòria i la
celebració de la sessió.
La raó d’aquest termini és que els regidors han de conèixer amb
suficient antellació quins són els assumptes sobre els que han d’opinar,
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mostrar la seva aprovació, o discrepar. Per tant sembla que constitueixi
una vulneració del dret fonamental dels regidors a participar en els
assumptes públics de l’article 23 de la Constitució Espanyola, la
convocatòria sense respectar el termini mencionat de dos dies hàbils.
Revisada la documentació de convocatòria del Ple consta que només
el regidor Jordi Font Riu va rebre la convocatòria abans de la celebració
del ple. Carmen Las Heras Cisneros la va rebre a les 23.50 h, Julio Caña
Fernández a les 00.00 h, Caterina Palma Rovira a les 00.03 h, mentre que
Miquel Estapé Valls i Carles Fernàndez Pérez no la van rebre.
Consultada diversa jurisprudència sobre la convocatòria dels plens és
contradictòria en acceptar la validesa del ple convocat sense
respectar el termini de dos dies hàbils. Per exemple la STS 23/09/91
declara la nullitat de la sessió celebrada sense respectar el termini de
dos dies hàbils, mentre que la STS 21/11/96 ho entén com una
irregularitat determinant d’anullabilitat. Tot i que cal aclarir que en
aquest segon supòsit es va arribar a convocar abans de la celebració
del ple, i el regidor en qüestió va poder assistir al mateix.
No obstant, en el cas que ens ocupa el ple, a part de ser extraodinari,
també va ser urgent. El caràcter urgent de la sessió va ser ratificada pel
Ple, i es va tractar assumptes que per la urgència i els assumptes a
tractar no permetia convocar-la amb l’antellació mínima de dos dies
que hem indicat.
Les sessions extraordinàries i urgents no exigeixen cap termini entre la
convocatòria i la celebració de la sessió, però això no pot significar que
es pugui convocar amb tanta pressa que els membres de la corporació
no puguin, els hi sigui molt difícil, o els hi sigui impossible assistir a la sessió.
És suficient una antellació que garanteixi el lliurament de la
convocatòria i l’assistència de tots els membres del ple.
La STS 08/10/86 va indicar que la llei, quan suprimeix l’exigència de
termini, parteix de la suposició que qui l’aplica ha de fer-ho en els termes
que es compleixi la finalitat per la qual es va dictar, i no perquè
emparant-se amb la literalitat de que es suprimeix el termini, burli la lletra
amb el seu esperit. No només existeix el dret, o llibertat, de convocar
plens urgents, sinó també el dret a assistir a les sessions.
S’hauria d’avaluar cas per cas si el temps va ser suficient perquè els
regidors puguessin assistir al ple extraordinari i urgent del dia 24/05/10.
Atenent les circumstàncies descrites en els antecedents i els fets
objectius queda clar que els regidors esmentats no van poder assistir al
ple per una convocatòria realitzada de tal manera que va impossibilitar
l’assistència a l’hora convocada.
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El present secretari accidental insisteix, recorda, i vol fer constar els fets
excepcionals ocorreguts la nit del 24 de maig de 2010, tot sigui dit.
Per altra banda també és criteri jurisprudencial del tribunal suprem, en
altres casos similars, que la falta de citació a quatre regidors no
determina necessàriament la nullitat absoluta de la sessió, si els acords
es podrien haver adoptat encara que els vot dels regidors no convocats
fos en contra. Adopta aquest criteri en relació a determinar la
importància en la participació d’un regidor (STS 23/11/90).
Certament es considera que s’hauria d’haver notificat, atès que
aquesta és l’obligació, però també cal acceptar que tot i que
haguessin comparegut a la sessió del ple, els assumptes a tractar
s’haguessin també aprovat, tot i que potser no per unanimitat.
La jurisprudència analitza en relació al tema de les convocatòries, si la
manca de notificació d’aquesta és deguda a una manca de diligència
de l’Ajuntament o per dificultats generades pel regidor que ha de ser
notificat. En aquest segons cas, sempre respon de la mateixa manera, és
a dir, atribueix la raó a l’ens municipal perquè si s’ha intentat per tots els
mitjans una notificació no pot fer valer pels seus interessos la picaresca
de certes persones. En el nostre supòsit de fet això no ha ocorregut així,
tot i que la diligència del secretari va ser absoluta en intentar aconseguir
convocar de manera correcta a tots els regidors, però diversos avatars
van provocar que això no pogués ser així. A més a més no va ser culpa
dels regidors que no rebessin abans de l’hora de celebració del ple la
convocatòria, atès que varis d’ells la van rebre passada aquesta.
Per altra banda es considera adient informar que s’ha de portar a
aprovació en el proper ple que hi hagi l’acta del ple extraordinari i
urgent de data 24/05/10, perquè tot i que es considera que la
convocatòria té errors, el ple es va celebrar i per tant s’ha d’aixecar
acta del succeït.
Això és sens perjudici de proposar que s’adopti, pel mateix òrgan que
va adoptar els acords, l’acord de deixar sense efecte aquells, perquè
va haver errors en la convocatòria del ple que van impedir exercir el
dret reconegut, per la Constitució Espanyola en el seu article 23, als
regidors a participar en els afers públics.
De manera resumida el que cal diferenciar són tres qüestions. La primera
és la convocatòria, que ja ha quedat clar que no es va realitzar
degudament, per tant podria ser revisada com a tal com un error
subsanable o fins i tot declarar-la nulla de ple dret. Per altra banda el
ple en si mateix, que es va celebrar de manera correcta amb quòrum,
però que en algun element del mateix hi ha alguna irregularitat perquè
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no hi van poder participar certs regidors. I tercera, els acords presos en
aquell ple, que deriven indefectiblement dels altres dos.
L’escrit presentat pel Sr. Estapé demana que s’anullin i/o es deixin sense
efecte els acords de la sessió plenària de 24 de maig de 2010.
S’hauria d’analitzar si en els acords concorre algun dels motius de
nullitat de ple dret previstos en l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú, o
poden resultar anullables segons l’article 63 de la mateixa llei. I en
qualsevol d’ambdós casos incoar els procediments establerts legalment
per a la revisió dels actes administratius.
Per tot això, i atenent les circumstàncies viscudes aquell dia donades
per la publicació del Real Decret Llei 8/2010, la seva posterior
rectificació el dia següent, l’apremi en la convocatòria, i sobretot la
finalitat per la qual es va convocar aquell ple extraordinari i urgent en
garantia i defensa dels interessos generals de tot els ciutadans municipi
sense distinció, sens perjudici d’analitzar l’error comès i evitar la seva
repetició, el que es considera més adient és l’indicat més amunt, que el
propi ple acordi deixar sense efecte els acords i que es proposi, si es
creu adient, la seva aprovació en un ple en el qual tots els membres
legals hi siguin degudament convocats. .../...”
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- ESTIMAR les allegacions presentades en data 09/06/10 amb
NRGE 4132/10 el Sr. Miquel Estapé Valls en representació del Grup
Municipal del PSC als acords plenaris adoptats en data 24/05/10, pels
motius indicats en la part expositiva.
SEGON.- DEIXAR SENSE EFECTE els acords adoptats en el ple extraordinari
i urgent celebrat en data 24/05/10, pels motius indicats en la part
expositiva. ”
B.2- Canviar la data de la pròxima sessió plenària ordinària del dia 16 de
setembre al dia 30 del mateix mes.
El segon punt de l’ordre del dia tracta de canviar la data de la propera
sessió plenària ordinària del dia 16 de setembre i passar-la al dia 30 del
mateix mes.
Té la paraula el regidor portaveu de Convergència i Unió el Sr. Manuel
Álvarez.
Sr. Ávarez.- Gràcies, Sr. Alcalde.
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El proper ple ordinari tocaria el dia 16 de setembre. El 16 de setembre és
una data que està molt a prop de la Festa Major de la Roca i són unes
dates que estan, també, molt a prop del, diguem-ne, l’inici de la feina
normalitzada per part de tots els treballadors de l’Ajuntament, que
podríem dir que acaben vacances durant aquest mes de juliol-agost i
s’incorporen el dia 1 de setembre, per tant, la proposta és ajornar
aquest primer ple ordinari de després de vacances al dijous 30 de
setembre de 2010, o sigui el mateix mes però guanyem quinze dies que
ens han de permetre preparar correctament el ple, perquè com dic, el
dia 16 queda massa just per poder preparar el ple després de la Festa
Major de la Roca.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- No.
Sr. Alcalde.- Algun comentari?
Sr. Estapé.- Cap comentari.
Sr. Alcalde.- Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació el dictamen, el qual
resta aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“El decret d’Alcaldia de data 03 de juliol de 2010 estableix el règim de
sessions ordinàries del Ple de la corporació, que es convocaran amb
caràcter ordinari el tercer dijous no festiu de cada dos mesos a les 20.00
hores en la sala de plens de l’Ajuntament o lloc habilitat a tal efecte.
Atès que l’acord tercer habilita a l’Alcalde per posposar
celebracions de les sessions ordinàries bimensuals del Ple.

les

Atenent que la sessió plenària que correspon al mes de setembre
s’hauria de celebrar el dijous dia 16, i que en aquella setmana es
celebra la festa major de la Roca Centre.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- MODIFICAR la data de la sessió plenària del mes de setembre,
que s’hauria de celebrar el dia 16, i establir com a data pel ple d’aquell
mes el dijous 30 de setembre de 2010.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord als grups municipals. ”
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B.3- Aplicació del procediment de contractació negociat per la
contractació de la gestió del servei públic de “Neteja viària i
conservació urbana del municipi de la Roca del Vallès”
Sr. Alcalde.- El tercer punt de l’ordre del dia tracta de l’aplicació del
procediment de contractació negociat per a la contractació de la
gestió del servei públic de neteja viària i conservació urbana del
municipi de la Roca del Vallès.
Té la paraula el regidor d’obres i serveis, el Sr. Jordi Fortí.
Sr. Fortí.- Gràcies Sr. Alcalde.
En el passat ple de 18 de març de 2010 es va aprovar l’expedient de
contractació mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa,
diversos criteris d’adjudicació per la gestió del servei públic de neteja
viària i conservació urbana del municipi de la Roca del Vallès. Va
disposar la submissió a informació pública del seu plec de clàusules
administratives particulars, durant el termini de vint dies hàbils, i la
licitació simultània pel procediment obert, d’aquest contracte,
condicionat al resultat de la informació pública. Vist que durant aquest
termini de licitació no es va presentar cap proposició, per quin motiu el
Ple Municipal en data de 20 de maig passat, va declarar desert el
procediment de contractació i, atès que l’enginyer de serveis ha emès
informe en data 2 de juliol d’aquest any en el que fa constar que no
seria admissible reduir les condicions de prestació del servei definides en
el plec d’explotació, ni tampoc les quanties de mitjans humans,
materials o la maquinària necessària per a la seva execució, i per
aquest motiu es planteja suprimir la condició inicial de nova adquisició
atribuïda a la maquinària, establerta en el plec d’explotació.
Atès que s’ha emès informe per part d’Intervenció en relació a
l’existència de crèdit adequat i suficient i, vist que el número d’empreses
convidades compleix amb allò que es preveu a l’article de contractes
del sector públic. Atès el que disposen els articles 93 i 94 pel que
respecta a l’aprovació dels expedients de contractació i, vist que
l’òrgan competent per la vàlida adopció d’aquest acord és el Ple de la
Corporació, es proposa adoptar els següents acords:
Primer, aplicar el procediment negociat per a la contractació de la
gestió del servei públic de neteja viària i conservació urbana del
municipi en els termes següents:
L’expedient de contractació queda integrat pels documents que
formaven l’expedient aprovat pel Ple Municipal en data 18 de març de
2010 amb la incorporació dels ulteriors que han resultat de la seva
instrucció.
El plec de clàusules administratives particulars serà l’aprovat en aquella
sessió plenària, amb els canvis no substancials següents:
La durada del contracte establerta serà de quatre anys més un
prorrogable, per tant, automàticament s’ha modificat la clàusula set,
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relativa al valor estimat del contracte, l’IVA aplicable serà del 8% i no
del 7 com fins a l’actualitat, relatiu al valor, per tant l’import puja a
25.844 euros d’IVA, s’ha modificat la fórmula de revisió de preus
establerta a la clàusula 9 que és la fórmula polinòmica per la que es fa
la revisió de preus anual de l’IPC; els criteris de valoració establerts a la
clàusula 15 passen a ser els elements de negociació als quals
s’aplicaran segons la forma de valoració prevista en la dita clàusula
sense cap alteració. La negociació es durà a terme en una única fase,
durant la qual els empresaris candidats presentaran les seves
proposicions segons el format previst en el plec de clàusules
administratives particulars. La mesa de contractació qualificarà i
valorarà les ofertes seguint les mateixes actuacions que hauria dut a
terme en cas que fos un procediment obert. El termini de presentació de
proposicions no serà el previst a l’article 13 del plec de clàusules
administratives, sinó que serà el que s’estableixi dins de la invitació que
s’enviï i, qualsevol referència o prescripció inclosa en el plec relatiu al
procediment obert, s’entén efectuada al procediment negociat.
Punt c, el plec d’explotació serà, també, l’acordat en la mateixa sessió
plenària amb el canvi següent:
Supressió de la condició inicial de nova adquisició atribuïda a la
maquinària.
Punt segon, autoritzar per la quantia de 346.205 euros la despesa que,
per aquest Ajuntament, representa la contractació esmentada. La
diferència és, com he dit abans, el percentatge de l’IVA que ara mateix
és del 8%. No obstant, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient pel finançament
de les obligacions derivades del contracte en exercicis posteriors.
Tercer, invitar les empreses següents a participar en el procediment
negociat: Urbaser, l’Arca del Maresme i Concessionària Barcelonesa.
I quart, comunicar el present acord a la Intervenció municipal i als
serveis municipals i delegar en l’Alcalde la competència per acordar
l’adjudicació definitiva.
Tot això és a partir, tal com he dit, del ple de març on es va portar el
plec, va quedar desert. En aquest plec hi havia una sèrie de
modificacions importants com era totes les noves recepcions. A partir de
quedar desert s’ha estat un període de temps, tant a nivell jurídic com a
nivell tècnic s’han estat valorant les diferents opcions, les més ràpides i
pràctiques per l’Ajuntament, per intentar resoldre que no mantinguem la
situació del contracte com està ara, per tant, esperem solventar això
ben aviat i el més ràpid possible.
Res més.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Fortí.
Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Algun comentari?
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Sr. Estapé.- Cap comentari.
Sr. Alcalde.- Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació el dictamen, el qual
resta aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que mitjançant acord del Ple de 18 de març de 2010 es 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”, va disposar la submissió a informació pública del seu plec de
clàusules administratives particulars durant un termini de 20 dies hàbils i
la licitació simultània per procediment obert d’aquest contracte,
condicionant-la al resultat de la informació pública.
Atès que l’anunci de licitació i d’informació pública 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 ata 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.
Vist que durant el termini de licitació no es va presentar cap proposició,
per quin motiu, el Ple municipal, en data 20 de maig de 2010 va
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.
Atès que l’Enginyer de Serveis ha emès informe en data 2 de juliol de
2010 en el que fa constar que no seria admissible reduir les condicions
de prestació de servei definides al Plec d’explotació ni tampoc les
quanties de mitjans humans, materials o la maquinària necessaris per la
seva execució i per aquest motiu es planteja suprimir la condició
inicial”de nova adquisició” atribuïda a la maquinària establert al Plec
d’explotació
Vist que s’ha emès informe per part de Secretaria en relació a l’adopció
d’aquest acord que troba el seu emparament en l’article 154.c) de la
Llei 30/2007, de Contractes del sector públic, que estableix que es podrà
seguir el procediment negociat quan després d’haver seguit un
procediment obert o restringit, no s’hi hagi presentat cap oferta o
candidatura, o les ofertes no siguin adequades, sempre i quan les
condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment.
Atès que s’ha emès informe per part d’Intervenció en relació a
l’existència de crèdit adequat i suficient.
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Vist que el número d’empreses invitades compleix amb allò que es
preveu a l’article 162 de la Llei 30/2007, de Contractes del sector públic.
L’elecció de les empreses invitades s’ha realitzat en raó a què es tracten
de mercantils del sector que reuneixen les condicions de solvència.
Atès el que disposen els articles 93 i 94 de la LCSP pel que respecta a
l’aprovació dels expedients de contractació.
Vist 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:
Primer.- APLICAR el procediment de contractació negociat per la
contractació de la gestió del servei públic de “Neteja viària i
conservació urbana del municipi de la Roca del Vallès”, en els termes
següents:
a. L’expedient de contractació queda integrat pels documents
que formaven l’expedient aprovat pel Ple municipal en data
18 de març de 2010, amb la incorporació dels ulteriors que han
resultat de la seva instrucció.
b. El plec de clàusules administratives particulars serà l’aprovat en
aquella sessió plenària, amb els sols canvis no substancials
següents:
-

-

-

La durada del contracte establerta a la clàusula 4 serà
de quatre anys amb opció de pròrroga per un màxim
d’un any més i, per tant, automàticament també s’ha
modificat la clàusula 7, relativa al valor estimat del
contracte.
L’IVA aplicable establert a la clàusula 6 passa del 7% al
8% i ascendeix, per tant, a l’import de 25.644,86 euros.
S’ha modificat la fórmula de revisió de preus establerta a
la clàusula 9.
Els criteris de valoració establerts a la clàusula 15 passen
a ser els elements de negociació, els quals s’aplicaran
segons la forma de valoració prevista en aquella
clàusula, sense alteració.
La negociació es durà a terme en una única fase, durant
la qual els empresaris candidats presentaran les seves
proposicions segons el format previst al plec de clàusules
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-

-

administratives particulars. La Mesa de contractació
qualificarà i valorarà les ofertes seguint les mateixes
actuacions que hauria dut a terme en cas que fos un
procediment obert.
El termini de presentació de proposicions no serà el
previst a l’article 13 del plec de clàusules administratives
particulars, sinó que serà el que s’estableixi a la invitació
que s’enviï.
Qualsevol referència o prescripció inclosa en el plec
relativa al procediment obert s’entén efectuada al
procediment negociat.

c. El Plec d’explotació serà també l’aprovat en aquella sessió
plenària, amb el canvi següent: supressió de la condició inicial
“de nova adquisició” atribuïda a la maquinària.
Segon.- AUTORITZAR, per la quantia de 346.205,61euros (320.560,75 euros
corresponent al tipus de licitació + 25.644,86 euros corresponents a
l’IVA), la despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació esmentada, amb càrrec a la partida pressupostària 06 163
22700, neteja viària de l’estat de despeses del Pressupost municipal de
2010.
No obstant, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les
obligacions derivades del contracte als exercicis posteriors.
Tercer.- INVITAR a les empreses següents a participar en el procediment
negociat:
-

URBASER, SA
L’ARCA DEL MARESME EI, SLL
CONCESIONARIA BARCELONESA, SL

Quart.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i a
l’Àrea de Serveis urbans municipals.
Cinquè.- DELEGAR en l’Alcalde-President la competència per acordar
l’adjudicació definitiva d’aquesta contractació.”
B.4- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local pel qual s’eleva
a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la gestió
indirecta i sota la modalitat de concessió del servei públic d’escola
bressol al centre “Les Orenetes”
Sr. Alcalde.- El punt B4 de l’ordre del dia tracta de la ratificació de
l’acord de la Junta de Govern Local pel qual s’eleva a definitiva
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l’adjudicació provisional del contracte per a la gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió de servei públic de l’escola bressol, el Centre Les
Orenetes.
Té la paraula la regidora d’educació, la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Gràcies, Sr. Alcalde.
Bé, avui tancarem l’expedient que es va iniciar el dia 18 de març per la
contractació del servei públic d’escola bressol. El dia 18 de març, en el
Ple Ordinari es va iniciar l’expedient de contractació, en el Ple del dia 20
de maig es va declarar vàlida la licitació i es va adjudicar
provisionalment aquest servei a l’entitat Escola Bressol del Bosc, aquesta
entitat, després de presentar tota la documentació necessària i donar la
garantia definitiva mitjançant un aval, doncs, en el Ple d’avui podem ja
elevar a definitiva l’adjudicació provisional que s’havia fet el dia 20 de
maig.
Des d’aquí, felicitar a l’entitat Escola Bressol del Bosc que ja ha prestat
aquest servei des de l’any 2005 fins enguany, que continuï fent la tasca
que està fent, que dóna molta satisfacció a tots els usuaris i, des de la
regidoria, encoratjar-los a seguir fent la feina ben feta.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol.
Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Algun comentari?
Sr. Estapé.- Afegir-nos a la felicitació.
Sr. Alcalde.- Ens afegim tots a la felicitació a una cooperativa que està
funcionant molt bé i que, realment doncs, ha tingut l’habilitat de
guanyar aquest concurs de nou per sobre d’altres dos empreses
presentades, en total eren tres, per tant, estem satisfets que hagi estat
aquesta empresa l’adjudicatària.

Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació el dictamen, el qual
resta aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en data 23 de juny de 2010 la Junta de Govern Local va
acordar elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a
la gestió indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei públic
d’escola bressol al centre “Les Orenetes”, aprovada per acord del Ple
municipal de data 20 de maig de 2010, i publicada al perfil del
contractant en data 25 de maig de 2010, amb el contingut següent:
“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
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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 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 durant la licitació es van presentar les proposicions que consten
a l’expedient.
Vist que, en data 20 de maig de 2010, el Ple municipal va declarar
vàlida la licitació i va adjudicar provisionalment el 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.
L’adjudicació provisional es va publicar en el perfil del contractant
municipal en data 25 de maig de 2010
Així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar als licitadors i a
l’adjudicatari, tot requerint a aquest últim la documentació justificativa
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la
seva aptitud per contractar, així com perquè constituís la garantia
definitiva.
En data 11 de juny de 2010, l’adjudicatari va aportar la documentació
requerida i va constituir la garantia definitiva per import de 20.444,87
euros mitjançant aval bancari de l’entitat LA CAIXA D’ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA, de data 9 de juny de 2010, inscrit en la
mateixa data en el Registre Especial d’Avals amb el número
9340.03.1074783-63.
Examinada la documentació que l’acompanya, de conformitat amb
l’establert a l’article 135.5 i a la disposició addicional segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contracte del sector públic.
Vist que d’acord amb el que estableix l’article 274.2 del Decret legislatiu
2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, la competència per a subscriure el contracte
comporta la facultat per aprovar el projecte, plec de clàusules
administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que de
conformitat amb la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del sector públic, correspon al Ple
municipal.
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Atès que no està prevista la celebració de cap Ple en el termini
legalment establert per a elevar a definitiva l’adjudicació provisional, i
que segons estableix l’article 135.4 de la LCSP és el següent:
“l’adjudicació provisional s’haurà d’elevar a definitiva en el termini dels
deu dies hàbils següents a aquell en que finalitzi el termini assenyalat en
el paràgraf primer d’aquest apartat –no es podrà produir l’elevació a
definitiva de l’adjudicació provisional abans que transcorrin quinze dies
hàbils comptats des del següents al que es publiqui aquella en un diari
oficial o en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació-, sempre
que l’adjudicatari hagi presentat la documentació assenyalada i
constituit la garantia definitiva.
Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la
gestió indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei públic
d’escola bressol al centre “Les Orenetes”, aprovada per acord del Ple
municipal de data 20 de maig de 2010, i publicada al perfil del
contractant en data 25 de maig de 2010.
Segon. Notificar a ESCOLA BRESSOL DEL BOSC, SCCL, adjudicatari del
contracte, aquest acord i citar-lo per a la signatura del contracte que
tindrà lloc a la Roca del Vallès el dia que s’especifiqui dins del termini de
deu (10) dies hàbils des de la notificació.
Tercer. .- Notificar aquesta resolució als licitadors que no han resultat
adjudicataris i autoritzar, si escau, la devolució de les garanties
provisionals que haguessin prestat.
Quart. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte al perfil del
contractant i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb l’establert a l’article
308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
Sisè. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que corresponguin, als efectes escaients.
Setè. Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple en la primera sessió
que celebri”.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,

23

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local pel que
s’elevava a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a la
gestió indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei públic
d’escola bressol al centre “Les Orenetes”, aprovada per acord del Ple
municipal de data 20 de maig de 2010, i publicada al perfil del
contractant en data 25 de maig de 2010
Segon.- NOTIFICAR
contracte.

aquest acord als licitadors i a l’adjudicatari del

Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a les àrees d’Intervenció i de
Serveis Personals d’aquest Ajuntament. ”
B.5- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 27 de maig
de 2010, en què es va aprovar el contingut i la signatura d’una addenda
al “Conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, de creació de l’escola
bressol municipal Les Orenetes”
Sr. Alcalde.- El punt B5 de l’ordre del dia tracta la ratificació de l’acord
de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2010, en què es va
aprovar el contingut i la signatura d’una addenda al Conveni amb el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
i
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, de creació de l’escola bressol
municipal Les Orenetes.
Té la paraula la regidora d’ensenyament, la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Gràcies, Sr. Alcalde.
Bé, aquesta addenda era per augmentar la ràtio d’alumnes de l’escola
bressol. Fins aquest any eren 82 alumnes distribuïts en dos grups de P0,
dos grups de P1 i dos grups de P2. Vista la necessitat de nens a l’escola i
parlant-ho amb els qui estan gestionant l’escola es va veure la
necessitat d’intentar augmentar la ràtio de 82 a 87 i, com que el
conveni estava signat amb el Departament per 82 alumnes, hem de fer
aquesta addenda per augmentar-los fins a 87 i, també hi ha hagut una
redistribució dels alumnes; hi ha una aula de P0, tres aules de P1 i dues
aules de P2.
Ahir precisament, en una reunió que varem mantenir amb la gent de
l’escola, ens van confirmar que havia estat una bona gestió perquè
aquest any, malgrat la crisi que també entenem que, segurament, la
demanda ha baixat, hi ha hagut una distribució dels grups i hi ha força
menys nens que s’han quedat fora de P1 que era on històricament es
quedaven més nanos fora.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol.
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Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Algun comentari?
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació el dictamen, el qual
resta aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en Junta de Govern, de data 27 de maig de 2010, es va
adoptar l’acord d’aprovar el contingut i la signatura de l’addenda al
Conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per crear una llar d’infants de titularitat municipal, el qual,
literalment, diu :
“En data 12 de gener de 2006 es va signar un conveni entre el
Departament d' Educació de la Generalitat de Catalunya i l'
Ajuntament de La Roca del Vallès, de creació de la l’escola bressol
municipal Les Orenetes, codi 08065949, ubicada al carrer del Bosc, s/n,
08430 La Roca del Vallès (Vallès Oriental).
En data 5 de març de 2010, l’ Ajuntament va sollicitar que es
determinés una nova capacitat màxima al centre per donar resposta a
les necessitats actuals i futures d’escolarització del municipi i d’acord
amb l’article 12 del Decret 282/2006 de 4 de juliol i l' article 74.1 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d' educació.
Per aquest motiu i per tal de recollir documentalment la voluntat
d’ambdues administracions d’ampliar la capacitat màxima de l’escola
bressol municipal Les Orenetes es formalitzarà una addenda al conveni
original, signat en data 12 de gener de 2006. En aquesta addenda
s’acorda que el centre de primer cicle d’educació passa a tenir les
característiques següents respecte a la capacitat màxima simultània: 6
grups i 87 alumnes, sense perjudici que el centre estableixi una
distribució diferent, d' acord amb l' article 12.2 del Decret 282/2006,
respectant, en tot cas, les superfícies per alumne que preveu l' article 13
del mateix Decret.
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre
l’Administració local i les administracions de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes
previstos en les Lleis, poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis
o convenis administratius que se subscriguin.
L’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny –ROAS-, estableix que pel
conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens
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locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Així mateix, el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i
contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es
troben regulats a l’article 304 i següents del ROAS.
Atès que l’aprovació de convenis interadministratius és una
competència delegada per l’Alcalde en la Junta de Govern, per
Resolució d’Alcaldia de 6 de juliol de 2007; publicada al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona número 187 de data 6 d’agost de 2007.
És per tot això, que la regidora d’Ensenyament sotasignant proposa a la
Junta de Govern l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda al Conveni
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per
crear una llar d’infants de titularitat municipal, formalitzat en data 12 de
gener de 2006.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal, al Servei
d’Educació municipal i a la Secretaria de l’Ajuntament.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i trametre l’addenda del conveni
formalitzada.
QUART.- Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple municipal
que se celebri.”
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER i ÚNIC.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern de data 27 de
maig de 2010, en què es va aprovar el contingut i la signatura d’una
addenda al “Conveni amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, de
creació de l’escola bressol municipal Les Orenetes”
B.6- Aprovació de les contribucions especials per raó de les obres
d’urbanització de la peatonalització del carrer Major i un tram del carrer
Església.
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Sr. Alcalde.- El punt B6 tracta de l’aprovació de les contribucions
especials per raó de les obres d’urbanització del carrer Major i d’un tram
del carrer de l’Església.
Hi ha tres regidors del grup municipal de Convergència i Unió que per
tenir interessos per propietat o per relació familiar en el sector,
s’absentaran del debat i de la votació.
Bé.
Sr. Fernández.- Perdoni, Sr. Alcalde. Les pantalles aquestes no
funcionen?
Sr. Alcalde.- Funcionen ara? Si?
Bé. El projecte d’urbanització del carrer Major i una part del carrer de
l’Església que dóna front, precisament, a l’Església té un pressupost total
d’execució segons projecte de 566.143,48 euros inclòs l’IVA. Per a fer
front a aquesta inversió tenim una ajuda del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya de 150.000 euros, per tant, queden pendents de
finançament 416.143,48 euros. Aquest import es repartirà de la següent
manera; s’ha calculat que respecte a l’import restant els veïns del carrer
Major i del carrer de l’Església i, també del passatge dels enamorats
suportin un 27,21% d’aquest cost, és a dir 113.228,70 euros IVA inclòs, per
tant, l’aportació municipal respecte a l’import restant fora de la
subvenció és del 72,79%, és a dir, 302.914,78 euros IVA inclòs. Aquest
import sortirà de l’endeutament municipal.
A efectes de repartiment d’aquest cost als veïns s’aplica la Llei
d’Hisendes Locals que dóna quatre possibles mòduls i, en aquest cas,
s’ha considerat oportú utilitzar només un mòdul que és el front de
façana perquè s’ha calculat que és la forma de repartiment més justa
en base a la tipologia edificatòria que hi ha en aquesta zona del casc
antic. Aproximadament, el cost que hauran de suportar els veïns està
calculat en uns 250 euros per metre lineal de façana.
El que es tracta avui és d’aprovar el padró de contribuents així com les
quotes provisionals individuals resultants d’aplicar la base imponible al
mòdul establert, en relació concreta a cadascuna de les finques
afectades i, segons resulta de les bases de repartiment que s’adjunten
al present dictamen.
Estarà exposat a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils i
els pagaments s’efectuaran en tres terminis; el primer en el moment de
signar l’acta de comprovació del replanteig de l’obra, el segon en el
moment que es trobi executada el 50% de l’obra i el darrer en el
moment de la finalització de l’obra quan s’hagi signat l’acta de
recepció. Si hi hagués algun desviament en l’execució d’obra, tenint en
compte que aquest import és de projecte i, per tant, en el procés de
licitació es pot produir alguna baixa respecte a l’import final sempre pot
haver-hi una liquidació que tanqui si es produeix algun diferencial entre
les parts calculades sobre el pressupost d’adjudicació a l’empresa que
resulti adjudicatària d’aquestes obres.
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Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Si, diversos comentaris. Primer de tot, que els números,
explicar-los es pot fer de moltes maneres i jo, en tot cas, li faré una
lectura diferent dels números que vostè ha fet.
Aquesta obra té un cost de 566.000 euros, per tant, si apliquem el cost
d’obra, del projecte d’obra, si sumem la redacció del projecte més la
direcció d’obra són, aproximadament, uns 100.000 euros més,
aproximadament, potser una mica menys. Per tant, si calculem el que
contribueixen els veïns sobre el cost total que és sobre el que, en principi
s’ha de calcular l’aportació dels veïns, no només el que aporta el
municipi sinó sobre el cost total, estem parlant sobre cost d’obra un 20%,
no un 27 i sobre cost d’obra, més projecte, més direcció d’obra, pot
anar sobre el 17%, per tant, això genera respecte a les contribucions
especials que han anat tenint lloc en el municipi al llarg dels darrers
anys, que s’ha fet un esforç d’adequació dels carrers del municipi,
dotant-los de serveis, de pavimentació, doncs un diferencial molt
important.
Aquí, els veïns, al llarg de la història, hem anat pagant, primer un 90% i
en els darrers anys al voltant d’un 60%. Aconseguint el 40% via
subvencions més el 20% d’aportació municipal. En aquest cas, sí que és
un carrer important, tots els carrers són importants, també hi ha hagut
carrers que han estat importants pel trànsit del municipi, perquè carrers
com els que s’accedia a les escoles i així, els veïns hi han aportat el 60%.
Aquí no és només una repavimentació, sinó que també hi ha un canvi
de serveis; hi ha un clavegueram nou, doncs perquè el clavegueram es
va fer fa molts anys, hi ha tot un seguit de serveis que ens fan veure que
aquest diferencial d’aportació dels veïns respecte del que havia passat
fins ara i el que passa en aquests moments, doncs, no és just i, tenint en
compte també que queden per urbanitzar alguns sectors de trama
urbana en el que ja s’ha dit als veïns que l’Ajuntament aportarà
exclusivament el 10% i si s’aconsegueix alguna ajuda extraordinària,
doncs, ja veurem com és el cas de Sant Carles, després ja hi ha altres
llocs que són unitats d’actuació que són situacions diferents. Per tant,
ens sembla que aquí hi ha un greuge comparatiu important. No sé si el
fet que hi visquin uns regidors té a veure o no amb això però, home, no
dóna una sensació d’equitat en el tracte respecte a tots els habitants
del municipi. A partir d’aquí, nosaltres ens trobem en una disjuntiva;
votar que no i, per tant, de moment queda aturat el projecte però
vostès tenen la potestat de modificar el pressupost i que els veïns no
paguin res i, per tant, generaríem un greuge encara pitjor respecte als
altres veïns i en el municipi hi hauria uns cent i escaig mil euros que
deixarien de fer altres coses per venir aquí o manifestar el nostre
desacord i abstenir-nos.
Nosaltres hem estat valorant molt profundament quina era la nostra
posició davant d’això. Nosaltres li varem proposar a vostè que revisés
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aquesta situació perquè el desequilibri no fos tan gran, també li varem
demanar que incorporés els costos de redacció de projecte i de
direcció d’obra, com s’ha fet en tots els projectes que s’han anat
executant en els anys anteriors. Vostè no ha acceptat cap d’aquestes
propostes i ens ha anat demanant i reclamant que li donéssim suport per
la importància d’aquest carrer. Nosaltres no posem en dubte la
importància d’aquest carrer, però si que, per part seva, sabent que
necessita els nostres vots no hi ha hagut cap gest per intentar acostar
posicions, per tant, és vostè com a govern qui marca un estil de fer
coses, un estil que vostès van criticar molt de nosaltres però que vostès
estan empitjorant en la mesura en què està començant a generar
greuges comparatius entre habitants del municipi. Per tant, nosaltres el
que li demanem són dues coses. Primera, que incorpori el cost de la
direcció d’obra i de la redacció del projecte en el cost de l’obra i en les
contribucions especials i dos, que revisi aquestes contribucions especials
per tal de trobar una situació més equitativa respecte al que ha passat i
al que ha de passar a la resta de veïns del municipi.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández.
No m’ha quedat clar quin serà el sentit del seu vot. Sí, m’imagino que no
ho ha fet com un oblit.
Jo intentaré obrir-li una miqueta de camí, una miqueta de llum per
veure si clarifica les seves idees.
Vejam, diu que no hem fet cap gest i això no és cert, el que passa és
que vostè ha estat marejant la perdiu i aquest tema, evidentment, porta
un retard important a risc de perdre la subvenció de 150.000 euros, cosa
que, evidentment, per responsabilitat no permetrem.
Nosaltres hem fet una presentació als veïns, hem fet una presentació en
Comissió de Territori, hem fet una segona presentació en Comissió de
Territori i, a petició seva, hem fet una sessió particularitzada amb el
tècnic redactor.
On se’ls ha explicat els ets i uts d’aquest projecte, a petició seva. A
petició seva hem valorat què quedava del conveni amb l’Incasòl de la
boca del C/ Major pertanyent a la Plaça Mogent i hem fet la sollicitud
a l’Incasòl d’aquest import que són 38.500 € estimats pel tècnic que va
supervisar les obres. Estem esperant ara la resposta de l’Incasòl de si farà
l’aportació d’aquests diners que, en qualsevol cas, anirien a eixugar
l’aportació municipal i, per tant, permetrien fer alguna altra actuació al
municipi i tot això és el que ens han demanat. Ens han demanat també
que incorporéssim el projecte i la direcció. I aquí, la peça clau és la Llei
d’hisendes locals. La Llei d’hisendes locals què diu, diu que es poden
repercutir contribucions especials sobre els veïns afectats per una obra
d’urbanització, sempre i quan representi una millora per a les seves
finques. En aquest cas és evident que hi ha una millora de serveis,
d’escomeses de serveis d’aigua que estan amb installacions obsoletes,
de soterrament de línies elèctriques que estan amb installacions
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obsoletes i d’una millora de clavegueram que en aquest moment
presenta unes certes dificultats per antiguitat i perquè no hi ha una
xarxa d’evacuació d’aigües pluvials. A part d’això, hi ha una millora
que podríem dir que és estètica, però que , a més a més d’això és
normativa que és adaptar-nos a la Llei d’accessibilitat i amb voreres que
tenen menys de 40 cm. en alguns casos permetre en una plataforma
única el pas de totes les persones, fins i tot persones amb problemes de
mobilitat, cotxets de nens petits, carros de la compra, etc. Què diu la Llei
d’Hisendes Locals, diu que l’Ajuntament pot imputar fins a un 90% i és
potestatiu i per tant, per sota ens podem moure en plena llibertat i com
vulguem i què més diu la Llei d’Hisendes Locals, diu que és potestatiu
incorporar el preu dels projectes o no. En aquest cas, el que es va
considerar, tenint en compte que era un carrer ja urbanitzat, a
diferència dels carrers que vostè ha dit en els quals s’aportava un 90 o el
60% els quals eren carrers no urbanitzats on es feia tot de nou. En aquest
cas, en que es tracta d’una carrer urbanitzat des de l’any 48, ara m’hi
referiré, vam considerar que els veïns no tenien perquè suportar un cost
tan alt i vam considerar que s’aplicaria un 20 % de l’obra total i es va
considerar fent una estimació de costos en base a les millores que
repercuteixen directament a les finques, és a dir, les escomeses de servei
que ara entren per palometes aèries i en canvi passarien a entrar de
forma soterrada i que significarien una millora important directa a les
finques. Aquest va ser el criteri d’aplicació i no cap altre. Jo li faré una
miqueta d’història...miri el carrer Major a l’any 1948 va partir d’un
projecte essent Alcalde el Sr. Adelino Blasco Ferrer, un projecte de
82.859 ptes. Que finalment liquidat el 23 de febrer de l’any 50, va arribar
a costar 99.374, 30 en una obra executada pel contractista Joaquim
Calduc. Cada veí va pagar 225 pts. per metre lineal de façana, per
tant, tots els veïns van suportar en aquell moment el 100% de l’obra. A
l’any 1984 es fa un projecte per part de l’enginyer municipal el Sr. Lluís
Ganduxer i Morató, essent alcalde el Sr. Joan Pujol i Alabau i es fa un
projecte per urbanitzar de nou els carrers Església, Pau Casals, que ara
es diu Pau Clarís; el que baixa pel costat de l’església , Pirineus,
Montseny i Bosc. Montseny és especialment important perquè és aquest
carrer d’aquí entre el tram del carrer Catalunya i la Rambla i després els
diré perquè és especialment important, es fa pavimentació, voreres i
xarxa de tots aquests carrers. La Diputació aporta 13.790.583 i per
contribucions especials 22.946.947, és a dir, aproximadament un 60 % els
veïns i un 40% la Diputació. Això és un precedent important perquè l’any
passat amb el FEIL, amb el Fons Estatal d’Inversió Local , vam poder dur
a terme transformacions urbanes que no s’havien fet mai al municipi,
adoptant mesures de pacificació de trànsit i d’accessibilitat, com per
exemple la Rambla, els carrers Granada i Font del Cargol de la Torreta o
el carrer Nogueres de Santa Agnès, però en el mandat anterior, quan
governaven vostès, el carrer Montseny es va reurbanitzar de nou a cost
zero pels veïns, el carrer Pompeu Fabra, formant part de la Plaça de
Can Torrents, es va reurbanitzar de nou a cost zero pels veïns i dic que és
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expressament important el carrer Montseny perquè si a vostè li sembla
que hi ha un tracte de favor cap als regidors que s’estan absentant del
Ple què m’ha de dir de la sogra del Sr. Estapé, la qual viu al carrer
Montseny. Digui-m’ho vostè perquè jo no li penso dir. Per tant, no em
vingui amb greuges comparatius, no em vingui amb històries que no
s’aguanten, aquí el que s’està fent és un exercici de responsabilitat,
tenim una subvenció concedida, tenim unes lleis d’accessibilitat des de
l’any 84 que no estem complint i això és el que hem proposat al carrer
Major i a més a més, ho hem explicat als veïns. Els veïns tenen ganes que
es faci i és un cost suportable i admissible i el que els demanem perquè
nosaltres no tenim majoria suficient per aprovar aquest punt perquè els
nostres regidors, els qual tenen interessos en el sector s’absenten. Si els
nostres regidors, els regidors de Convergència i Unió, finalment no
haguessin de suportar cap cost, ja han dit que faran una aportació de
diners encarar que els veïns no paguin, però en aquest cas estarien
perjudicant a l’Ajuntament, a la Corporació Local perquè és un cost
baix pels veïns i és un equilibri pressupostari que hem aconseguit amb
subvencions i amb endeutament i estem endreçant una part molt
simbòlica del poble,el centre l’antic camí ral, el carrer més antic, el
carrer que dóna personalitat a un poble, com han fet molts pobles
abans de l’any 2010 perquè nosaltres potser aquí anem una mica
endarrerits, per tant, en base a totes aquestes dades que li he donat
m’agradaria que en la seva propera intervenció concretés quin serà el
sentit del seu vot que, evidentment condiciona molt la possibilitat
d’execució d’aquesta obra.
Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Gràcies, bé després d’escoltar-los, abans no m’he avançat
perquè sabia que ja havia comunicat en la Comissió Informativa part de
la Informació i, per tant, no era lògic avançar-me a allò que vostè ens
parlaria. Evidentment, és una necessitat per a aquest poble el fet de
poder agafar un carrer tan important pel municipi i poder-lo vianalitzar,
poder-lo fer pràctic per a la gent que hi circula que n’és molta.
Evidentment ara s’arriba al collegi per altres bandes com és ara la
bassa del Molí, on hi ha una quantitat de criatures i de parres molt
important, però se segueix passant pel carrer Major. A part de tot és
això, és dignificar el centre del poble, és entendre que hi ha certes
coses que no s’han fet fins ara, no tot es pot fer anys enrere, per tant, no
és el fet de dir no es va fer perquè es van fer altres coses que es van
creure més oportunes o més necessàries. Ara bé, ara és el moment de
fer-ho, ara tenim subvenció, tenim els veïns que en una situació actual
que és delicada, entenen que és el moment de poder fer-ho, ara bé, en
la petició que vostès ens van fer de poder arribar fins a un 60% de que
els veïns fessin les contribucions fins a un 60% com la resta
d’urbanitzacions que s’havien fet darrerament i que això seria un greuge
comparatiu doncs això els veïns no estarien disposats a fer-ho, seria un
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projecte que es perdria, demà mateix els veïns ens dirien : us heu tornat
bojos, jo a casa meva hi entro bé, hi entro amb el cotxe o hi vaig per la
vorera, per la vorera la utilitzo poc perquè a casa ja hi puc entrar i sortir
bé, per tant, seria un problema que podríem tenir afegit i després també
per entendre que la revalorització de tot el poble. Ara mateix el carrer
tal i com està la situació actual de les voreres i de l’asfalt és poc menys
que molt trista, no?, per tant, els demanaríem que atès a les dues
posicions que vostès aportaven, la seva abstenció per poder tirar-ho
endavant, bo i entenent que és un projecte necessari i que com vostè
bé ha dit: “buscareu els diners en una altra banda” que suposo que és
el que hauríem de fer perquè el que no podríem fer és deixar perdre el
PUOSC que, també com se’ls va informar, tenim una data límit molt
propera que vostès ens van consultar i ja veiem que si no ho fem dins
d’aquests terminis, no podrem començar les obres i bé, de veritat,
demanar-los que el seu sentit sigui l’abstenció i ho puguem realitzar.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Carles
Fernández.
Sr. Estapé.- Em deixarà fer un petit comentari per allusions, Sr. Ros?
Sr. Alcalde.- Sí, hi té dret.
Sr. Estapé.- M’ha semblat un comentari absolutament fora de lloc, Sr
Ros. Nosaltres som un poble i a qualsevol obra que es faci en qualsevol
carrer cèntric hi trobarem algun familiar d’algun regidor. Passa aquí en
el carrer Montseny amb la meva sogra, però podríem parlar de la
rambla amb altres membres polítics d’alguna de les formacions que
estan aquí assentats, però no es tracta... aquí la qüestió és quins criteris
utilitzem Sr. Ros, en el cas de la urbanització de
la plaça de
l’Ajuntament per pacificar, urbanitzar, reurbanitzar aquest espai
emblemàtic del centre del municipi. En el cas del carrer Major s’ha
aconseguit també una subvenció, però no és cap subvenció
extraordinària, és una de les subvencions ordinàries que dóna la
Generalitat i vostès perquè estan al govern i en tenen capacitat van
decidir destinar-la al carrer Major. Ho podrien haver destinat a altres
coses, a escoles bressol, casals d’avis, a centres de dia ... i vostès van
decidir destinar-ho al carrer Major, per tant, no compari el que va ser
una subvenció absolutament extraordinària que anava dirigida a
reurbanitzar el centre de la Roca amb una decisió que vostès han pres
de destinar uns diners, una part de l’Ajuntament i una part d’una
subvenció en el carrer Major. Li recordo també que en aquell mateix
conveni que es va signar amb l’Incasòl per subvencionar la plaça de
l’Ajuntament també hi havia una part que era per subvencionar la
plaça del Mogent i un tram del carrer Major que no s’ha executat i
aquells diners del tram del carrer Major, que podríem estar parlant
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d’entre 40 o 50.000 € pel cap baix perquè hi ha direccions d’obres,
despeses i altres estudis que en l’informe que vostè té no ho han
comptat. Aquests 40 o 50.000 € el que vostè s’hauria de preocupar és
que no es perdin i això és el que nosaltres li volíem demanar, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, anem a veure, el risc de perdre la subvenció es
produeix perquè vostès no han presentat el projecte fins a aquest any.
Vostès han tingut en el pressupost de 2008, 2009 i 2010 les obres
d’urbanització del carrer Major i no han executat durant aquests anys
aquest projecte, per tant, si hi ha risc de perdre aquesta subvenció
perquè estem al final, el risc ve de la incapacitat que vostès han tingut
d’executar el pressupost d’inversions durant els anys 2008-2009, no
perquè nosaltres ara votem que sí o que no perquè aquest no és un
projecte que es posa per primer cop aquest any en el pressupost, és un
projecte que apareix en el pressupost de l’any 2008, 2009 i 2010, per
tant, de si hipotèticament es perdés això, la tenen vostès per no haver
fet les coses en temps i forma, per tant, no intentin derivar la
responsabilitat d’una pèrdua de subvencions perquè costa molt
aconseguir-les i no és la nostra voluntat, però en tot cas qui ha arribat al
final sense fer l’obra quan tenia la subvenció aconseguida des de finals
de 2007 i tenien aquest projecte en pressupost són vostès i pel que fa a
les obres de la plaça Mogent, això no és un gest cap a nosaltres, això no
és un gest cap al PSC; és un gest cap al municipi. Amb aquest tema
nosaltres l’única cosa que fem és demanar el que el municipi té dret i és
que hi havia una part del projecte de l’obra de la Plaça Mogent que
preveia una part d’urbanització del carrer Major, no s’ha executat, per
tant, és un dret del municipi, però en tot cas això no ha estat cap gest
cap a nosaltres i Sr. Ros el seu to... vostè busca la provocació amb
nosaltres i senzillament, no la trobarà. Senzillament, dir-li que la
urbanització Sant Carles està en la mateixa situació que el carrer Major,
en quant a tenir unes obres fetes, es van pagar per part dels veïns
també i en aquest moments han de tornar a pagar i vostès els ha dit
que hauran de pagar el 90% a no ser que s’aconsegueixi alguna ajuda
de la Generalitat o d’algun altre govern per la llei d’urbanitzacions o
així , però aquí hi ha un tracte diferencial. Nosaltres estem d’acord en
què una cosa és el centre del poble i una altra és una urbanització, però
en quant els criteris que vostè ha dit de serveis existents, en aquest cas sí
que ha una part important de serveis, hi ha clavegueres, hi ha
enllumenat, hi ha voreres, hi ha pavimentació i, per tant, no em posi en
el mateix sac totes les qüestions, per tant, vostès han ignorat
absolutament les propostes que nosaltres els hi hem fet, nosaltres creiem
que en els costos de l’obra si ha d’incorporar i sempre ho havíem fet així,
els costos de direcció de projecte i els costos de direcció d’obra, quan
era direcció externa de l’Ajuntament, per tant, nosaltres li hem fet
aquesta petició, vostè no ha estat per la labor, però el nostre objectiu
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no és ni que esperi una subvenció ni que el municipi hagi de pagar més
diners per aquesta obra que els que ja ha pagat. És vostè que haurà de
donar explicacions en futures obres d’urbanització sobre aquest tracte
diferenciat, és vostè el responsable d’això. Nosaltres defensem els
mateixos criteris que hem anat aplicant durant 12 anys de govern pel
que fa als criteris d’adjudicació i és el mateix que proposem aplicar
aquí amb les correccions que calguessin pels fets específics que aquí
tinguéssim, nosaltres ens movíem en una franja d’un 60, però amb unes
certes variacions, per tant, el que nosaltres li havíem demanant era això
i vostè no pot venir aquí i dir és que els veïns paguen un 60€, no és cert,;
els veïns paguen un 18% i del 18 a un 60 hi ha molta diferència. En tot
cas, nosaltres no li vam demanar un 60 estricte, li vam dir que fes una
proposta de més equilibri i més equitat, però en tot cas, és vostè el que
ha de donar explicacions perquè vostè està en el govern i repeteixo, no
és el nostre objectiu ni voluntat que es perdin subvencions ni que
l’Ajuntament hagi de posar més diners dels que ja posa en un projecte
important i necessari també pel municipi, com molts d’altres, per tant,
no vingui amb aquest to de provocar i de buscar la confrontació i, en
tot cas, en una situació en la qual un té una necessitat d’un suport de
l’oposició, el que un fa és intentar acostar posicions, no anar a
l’enfrontament com vostè és habitual que fa sempre, per tant...
Sr. Alcalde.- Bé, dedueixo perquè no ho ha dit o no s’ha atrevit a dir-ho
que el seu vot serà negatiu.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, no faci interpretacions, jo el que li prego és que
mantingui les formes, és a dir; ara hi ha una votació...veurà: no m’he
atrevit o no he volgut.
Sr. Alcalde.- El que seria lògic és que anuncies el sentit del seu vot.
Sr. Fernández.- Perdoni Sr. Ros, el sentit del vot no l’acostumem a
anunciar en tots els punts que discutim.
Sr. Alcalde.- No, però en un cas com aquest seria molt lògic. En tot cas,
està en la seva llibertat de fer-ho o de no fer-ho i jo només li faré uns
comentaris. Quan vostè es creu amb la llibertat d’acusar a tres regidors
del Grup Municipal de Convergència i Unió de tracte de favor perquè
s’urbanitza un carrer, em sembla que el que és desagradable és vostè.
Quan s’urbanitza la plaça de Can Torrents, una plaça dura que no ens
agrada, nosaltres estem a l’oposició, ho diem, diem els problemes que
té, els problemes que després s’ha vist que tenia, però en cap cas es
qüestiona la importància de l’actuació i no es pensa ni es diu mai que
s’afavoreixi a ningú i li he demostrat que podríem haver-ho dit perquè hi
havia aquesta circumstància i de la qual tots n’érem coneixedors. En
aquest cas, es reurbanitzava una plaça a cost zero pels veïns afectats. El
Sr. Estapé ha dit que es tractava d’un situació extraordinària. Seria
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extraordinària en el sentit que normalment no es donen aquest tipus
d’intervencions, però d’extraordinària res a canvi de 30 parcelles que té
ara l’Incasol.
Sr. Fernández.- Això no és cert.
Sr. Alcalde.- Això és cert. A veure l’Incasòl no regala 1.800.000 €.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, està faltant a la veritat.
Sr. Alcalde.- Bé, jo li estic explicant com són les coses, l’Incasol
Sr. Estapé.- Expliqui la veritat.
Sr. Fernández.- i si no portem el conveni i el llegim.
Sr. Alcalde.- Quan vulgui. L’incasol té en aquest moment 30 parcelles,
les quals eren municipals que les té ...
Sr. Estapé.- Per fer habitatge públic
Sr. Alcalde.- Sí, per fer habitatge públic que no està fent.
Sr. Estapé.- Vostè el que ha de fer és exigir que es faci habitatge públic
al municipi i això no ho fa.
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, l’habitatge públic té llicència d’obres, per què
no es fa? Pregunti-li a l’Incasol.
Sr. Estapé.- No té llicència d’obres ni a la Roca ni a Santa Agnès
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, l’habitatge públic a la Roca té llicència d’obres,
poden començar quan vulguin, estan intentant cedir els drets a tercers
perquè no tenen ni un duro per fer-lo perquè estan en una situació
pràcticament de fallida. Abans d’ahir vaig parlar amb el director tècnic,
al qual hem traslladat la petició d’aquests 38.500 €. La situació de
l’Incasol és absolutament lamentable en aquest moment i no és
d’estranyar amb actuacions com aquestes. L’habitatge de Santa Agnès
té sollicitada llicència d’obres des de fa més d’un any i mig, se’ls ha fet
un requeriment molt fàcil de complimentar i han estat incapaços de
portar aquest requeriment emplenat i en aquest moment estan
intentant cedir els drets a un altre operador que ens ha vingut a veure,
que estem tractant amb ells, que canviarà completament el projecte i
que segurament haurà de tornar a començar, per tant, l’Incasol està
faltant completament als seus compromisos, però s’ha quedat les 30
parcelles i a canvi ens ha fet les places dures que ja hem vist el resultat.
Aquesta negociació va ser la negociació.El resultat és que hi ha uns
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carrers urbanitzats a cost zero pels veïns i no ho critiquem, al contrari, ens
sembla molt bé, ens sembla important en zones cèntriques, en zones
d’utilització general, en zones poblades, en zones de més densitat, que
es modernitzi el municipi, que s‘actualitzi, que es renovi la xarxa de
serveis i que es posin les coses en condicions. Aquesta és la situació.
Nosaltres passarem a votació aquest punt de les contribucions
especials...si em deixava també el comparatiu amb Sant Carles. Sant
Carles és una urbanització de baixa densitat allunyada dels nuclis
urbans que no han pagat als veïns, sinó que ha pagat un promotor
privat.
Sr. Fernández.- I els veïns quan...
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández, els veïns han comprat parcelles
urbanitzades i els promotors han complert amb les seves obligacions, per
tant, Sr. Jordi Font deixi’m parlar... això es cobra, evidentment, però no
vol dir que els veïns ho hagin pagat...això vol dir que forma part d’un
producte immobiliari. Altres promotors del municipi ...silenci, si us plau.
Altres promotors del municipi van faltar a les seves obligacions i no van
urbanitzar i és quan vostès van utilitzar aquell criteri de que el 10% el
posava l’Ajuntament, els veïns el 60 i una subvenció del PUSOC o del
PECAL en aquella època de la Diputació ho posava el 30%, per tant, és
un sistema que pot ser més equitatiu o no tan equitatiu. En el cas de
Sant Carles tenim un projecte redactat, tenim un projecte que pot pujar
6 milions d’euros i que s’ha de costejar entre menys de 200 parcellistes i
que no tenen cap ganes de fer-lo la majoria d’ells. Ens hem reunit en
assemblea i, evidentment, en un moment com l’actual aquell projecte
no el portarem a aprovació ni aplicarem contribucions especials perquè
ni l’Ajuntament disposa del 10% d’aquests 6 milions ni els propietaris
estan per la labor. Això sí, quan s’obtingui altres subvencions a través de
la llei d’urbanitzacions que es va aprovar l’any passat i de la qual s’ha
fet ja dues convocatòries per les quals reuníem els requisits per obtenir
subvenció, quan puguem ajudar a aquests veïns analitzarem si és oportú
tirar endavant aquest projecte que tenim redactat i que està tot molt
clarament definit, per tant, són situacions molt diferents que no són
comparables i que jo crec que tothom que les analitzi les pot entendre
perfectament, carrers amb terra, carrers que no estaven fets, que es
feien de nou, s’aplica un criteri, carrers ja urbanitzats, en el quals els
veïns ja han suportat contribucions especials, cèntrics, utilitzats per un
percentatge de població molt alt, s’utilitza un altre criteri i en alguns
casos, fins i tot, a cost zero, per tant, són criteris molt diferencials i
urbanitzacions amb dispersió i allunyades de nuclis urbans poden tenir
encara un tercer criteri, per tant, no és gens estrany el que s’està fent
aquí, jo l’altre dia els vaig fins i tot el cas de la polèmica que hi ha en el
centre de la Garriga que és cost zero pels veïns i ho assumeix totalment
l’Ajuntament perquè el que fa és una redefinició del centre, de molts
carrers i de moltes places en una actuació més o menys afortunada,
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però que és més o menys que el que està sortint aquests dies en premsa,
com a exemple. Nosaltres aquí estem dignificant un centre i entenem
que s’ha buscat els diners, s’ha buscat el finançament i per això no ha
estat possible aprovar-ho abans, però això ja ha vingut al Ple i s’ha
hagut de retirar del Ple perquè no hi havia els vots suficients perquè no hi
havia els vots suficients per aprovar-ho i va venir al Ple, em sembla que
del mes de març, per tant, no haguéssim tingut cap problema de
terminis. Ara estem en el límit. Si avui no s’aprova, la setmana que ve en
Junta de Govern es podrà aprovar i evidentment, no perdrem la
subvenció i buscarem altres formes de finançament, però jo els demano
que reconsiderin al màxim la seva postura i que ara que és el moment
decisiu tinguin en compte la responsabilitat del càrrec que ocupen i que
en aquest moment els seus vots són decisius per poder aprovar aquest
acord i poder disposar d’aquest finançament de contribucions especials
per poder executar el carrer Major .
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant
aprovat per 4 vots favorables manifestats pels regidors del Grup
Municipal de CiU (els regidors Sra. Marta Pujol, Sr. Manel Álvarez i la Sra.
Montserrat Ametller no voten, s’absenten de la sala per interessos
personals)i del regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions,
manifestades pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM, el text del
qual, literalment, diu:
“Vist l’expedient instruït per a la imposició i ordenació específica de
contribucions especials per a l’execució de les obres d’urbanització de
la peatonalització del carrer Major i un tram del carrer Esglèsia, amb un
pressupost total d’execució de 566.143,48 euros (IVA inclòs).
Considerant que la realització d’aquestes obres representa un benefici
especial per als propietaris dels immobles afectats, i que es donen les
circumstàncies previstes als articles 28 i 29 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març.
ATÈS que per el càlcul de les Contribucions Especials s’ha utilitzat com a
mòdul de distribució la façana de les propietats beneficiades per
l’execució de les obres.
Vistos els informes de l’Àrea de Territori, de la Intervenció municipal i de
Secretaria
Vista l’ordenança número 11 relativa a les contribucions especials.
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Atès que la competència per a la imposició i ordenació específica de
les contribucions especials ve atribuïda al Ple Corporatiu, segons
s’estableix a l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Imposar contribucions especials per raó de les obres
d’urbanització de la peatonalització del carrer Major i un tram del carrer
Església.
SEGON.- Ordenar l’aplicació del tribut de conformitat amb les següents
determinacions:
1. El cost real de les obres ascendeix a la quantitat de 566.143,48
euros.
2. La Base imposable és la quantitat a repartir entre els beneficiaris,
que es fixa, provisionalment, després de reduir l’import del
pressupost total d’execució del projecte en 150.000 euros
corresponents a la subvenció obtinguda per l’Ajuntament de La
Roca del Vallès dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat
(PUOSC). El qual queda un total de 416.143,48 euros. L’import a
repartir entre els subjectes passius serà del 27,21% del cost abans
esmentat, és a dir, la quantitat de 113.228,70 euros (IVA inclòs), i
l’aportació municipal serà del 72,79% restant, és a dir, la quantitat
de 302.914,78 euros (IVA inclòs), essent aquesta correcta de
conformitat amb l’article 31.4 del Text Refós.
3. Com a mòduls de repartiment s’aplicarà la façana de les
propietats beneficiades per l’execució de les obres.
4. En allò no previst en els presents acords s’aplicarà l’Ordenança
general de contribucions especials, a la que s’efectua expressa
remissió.
TERCER.- Aprovar la relació de contribuents, així com les quotes
provisionals individuals resultants d’aplicar a la Base Imponible el mòdul
establert, en relació concreta amb cada una de les finques afectades, i
segons resulta de les bases de repartiment que s’adjunten al present
dictamen.
QUART.- Exposar a informació pública, durant el termini de trenta dies
hàbils, l’expedient tramitat, als efectes que pugui ser examinat pels
interessats, pugui sollicitar-se si procedeix la constitució de l’Associació
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administrativa de Contribuents, i puguin formular-se en els seu cas les
reclamacions i suggeriments que s’estimen oportuns; considerant-se
definitivament aprovats els presents acords en el supòsit de no produir-se
reclamacions, notificant-se aleshores als contribuents les quotes
individuals assignades.
CINQUÈ.- Aprovar el fraccionament general en el pagament de les
quotes que serà el següent:
33,3 % - En el moment de l’acta de comprovació del replanteig de
l’obra.
33,3 % - En el moment de la realització del 50 per cent de l’obra.
33,4 % - En el moment de finalització de l’obra. L’obra s’entendrà
finalitzada en el moment de la signatura de l’acta de recepció
En el moment de la liquidació de l’obra, es procedirà a calcular les
diferències produïdes respecte als pagaments realitzats i en funció del
resultat, es girarà un nou rebut o es retornaran les quantitats que
corresponguin, d’acord amb el que estableix l’article 33.3 del Decret
Legislatiu 2/2004.”
Sr. Alcalde.- Faré un comentari i és que els agraeixo molt aquest gest
que han tingut i que hagin entès la situació en què ens trobàvem i la
importància de collaborar per poder aprovar aquest projecte.
Passarem ara a...
Sr. Fernández.- Si em permet un segon comentari. Ho hem fet per
consideració al municipi perquè la seva gestió amb aquest punt de
l’ordre del dia, en tot el procés i en la seva actitud en aquest Ple era, si
un es deixa anar pel que vostè genera, era votar que no, però per
responsabilitat al municipi hem optat per fer aquest vot d’abstenció.
Sr. Alcalde.- Bé, jo no li demanava res més. Li reitero l’agraïment de
l’equip de govern, en nom de l’equip de govern perquè realment estem
parlant d’un projecte molt important pel municipi.
B.7- Aprovació inicial del projecte denominat “Projecte d’urbanització
del carrer Major i un Tram del carrer Església”
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia el punt B-7, en el
qual continuen absentant-se el tres regidors que viuen o tenen familiars
en el carrer Major , passaríem a l’aprovació inicial, si s’escau, del
projecte denominat “Projecte d’urbanització del carrer Major i un Tram
del carrer Església” .
En aquest cas són necessaris també els seus vots o la seva abstenció per
poder tirar endavant aquest projecte. El projecte d’urbanització del

39

carrer Major ja s’ha explicat diverses vegades té el pressupost de
566.143,48€ IVA inclòs i tracta de forma una plataforma única des del
carrer Anselm Clavé on s’alinearia, estrangulant una mica el pas del
carrer Anselm Clavé perquè ara fa una boca en forma d’embut, de
manera que fins aquí fos amb prioritat invertida preferent pels vianants,
es tracta tot a un sol nivell, per tant, desapareixen les barreres
arquitectòniques, es dignifica també el Passatge dels Enamorats, que és
un braç del carrer Major que hagués quedat en una situació precària si
no formés part d’aquesta actuació i s’arriba fins a formar aquesta plaça
davant de l’església i davant de Can Roc, un edifici amb arcades
gòtiques i davant del solar de l’antic Ajuntament que també era un
edifici amb arcades gòtiques que estan guardades i que algun dia
poden ser retornades al seu lloc.
El projecte preveu aquest nivell únic en una peça de petit format, una
mena de llamborda carejada, però també recupera la llamborda
antiga per utilitzar-la per formar aquestes alineacions entre les diferents
directrius que té el carrer. Les aigües pluvials es recullen en el centre, la
secció seria en forma de ve baixa, aquí recullen les del carrer de
l’Església, aquí hi hauria un remuntable , de manera que des de la
calçada segregada del carrer de l’Església es pujaria la plataforma
única, es podria tornar a sortir aquí encarant el carrer Pau Clarís o es
podria tornar a sortir aquí encarant el carrer Anselm Clavé. Una mica
més en detall, aquesta seria la forma de la plaça davant de l’església
amb la nova escala que es faria a l’església avançant el replà de
sortida, un replà que ara és molt just i que presenta moltes dificultats i
posant una rampa d’accés a persones amb problemes de mobilitat de
manera que des de la part alta de la plaça a la qual s’accedeix a peu
pla per aquest punt d’aquí, serà molt fàcil accedir a l’interior de
l’església a la qual ara s’hi accedeix amb forces dificultats.
Aquesta és una obra que està exclosa de l’àmbit i de les contribucions
especials, aquesta és la línia que marca l’àmbit i que aquesta obra, en
tot cas, està en el cos de la llicència que ha demanat l’església, la
parròquia de Sant Sadurní per dur a terme aquesta actuació. Aquí es
veuria l’embocadura del carrer Major , on hi ha el mateix tractament
que a la plaça i llavors, a partir d’aquest canvi de llamborda es
comença amb la peça més petita que aniria formant el carrer Major fins
aquí, fins davant del Passeig dels enamorats. En la boca del carrer Major
cap a la plaça de Can Mogent i cap al carrer Anselm Clavé, es formaria
aquesta peça de llamborda de sortida dels vehicles dels Veïns i serveis i
subministres i es faria un pilonatge i una zona d’arbrat per evitar que els
cotxes envaeixin la zona d’habitatges. És a dir, en el carrer Major es
restringirà moltíssim el pas de vehicles i es prohibirà totalment
l’estacionament. Aquesta és la forma d’aquesta secció en forma de ve
baixa que recull les aigües pluvials en el centre. Un altre esquema en la
zona de recollides d’aigües, cosa que ara no existeix en el carrer Major,
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on veiem l’antiguitat del carrer de l’actuació. A sota de l’asfalt hi ha
llambordes que és l’actuació de l’any 48, la capa d’asfalt és més
recent, no tinc la data ara de l’any en què es va fer, l’aigua corre per
aquestes rigoles perquè en aquest moment no hi ha recollides i les
voreres estan en aquest estat malmès i a més a més, sense l’amplada
suficient per permetre el pas adaptat de qualsevol persona. La imatge
final sobre aquesta mateixa foto és aquesta. Aquesta és la idea de com
ha de quedar el carrer Major. Aquí veiem l’actuació davant de
l’església on veiem la rampa molt suau, la qual permet l’accés des de la
part ampla de la plaça al replà d’accés a l’església i aquí veiem
algunes de les actuacions conforme les esteses aèries passen a ser
soterrades per la banda de baix i, per tant, s’ha de canviar davant dels
edificis, s’ha de canviar la forma d’accedir. Potser aquesta és la imatge
més clara de l’actuació.
Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- No
Sr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- no.
Sr. Alcalde.- Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació el dictamen, el qual
resta aprovat per unanimitat dels assistents ( els regidors Sra. Marta Pujol,
Sr. Manel Álvarez i la Sra. Montserrat Ametller es troben absentats de la
sala per interessos personals), el text del qual, literalment, diu:
“Vist el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR I UN TRAM DEL
CARRER ESGLÉSIA lliurat per l’arquitecte Josep Mª Rovira en data
09/06/09 amb NRGE 4830/09 per a la seva aprovació inicial per part
d’aquest Ajuntament.
Atès que en data 15 d’abril de 2009 es va contractar al Sr. Josep Mª
Rovira Sapera per a la redació del projecte esmentat.
Atès que l’objecte del projecte és: definir les característiques tècniques i
geomètriques necessàries per tal de poder executar les obres
d’urbanització del carrer Major i un tram del carrer de l’Església al
municipi de la Roca del Vallès. Atès que es dotaran els carrers d’una
infraestuctura adient a les necessitats dels seu veïns i de tots els seus
usuaris de manera que totes les parcelles disposin i es millorin tots els
serveis públics necessaris com són: xarxa de clavegueram, xarxa
d’aigua potable, telefonia, xarxa elèctrica i xarxa d’enllument públic.

41

Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 08 de gener de 2010
en relació al projecte objecte d’aquest expedient, el qual conclou que
la documentació que integra el projecte es considera adequada per a
l’aprovació inicial del mateix.
De conformitat amb allò establert als articles 9 i 10.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS).
Atenent els articles 87.6 i 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.
Vist l’informe emès per intervenció en relació a que no està previst en el
presssupost vigent la partida corresponent al projecte indicat.
Atès que és competència del Ple de la corporació l’aprovació del
projecte d’obra objecte del present expedient segons la previsió de
l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de bases de règim local perquè encara no està previst en
el pressupost.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte denominat PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR I UN TRAM DEL CARRER ESGLÉSIA,
redactat per l’arquitecte Josep Mª Rovira Saperas, amb un pressupost
per contracte de 566.143,48 € (iva inclòs).
SEGON.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un
període d’un mes, a comptar des de la publicació de l’anunci
corresponent al BOP, al DOGC, en el diari el Punt, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web (www.laroca.cat).
TERCER.- SOL.LICITAR al Servei de Carreteres de la Diputació de
Barcelona informe atès que el final de carrer Major conflueix en la
carretera C-1415c.
QUART.- SOL.LICITAR informe a les empreses de subministrament tal com
estableix l’article 87.6 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, text
refòs de la Llei d’Urbanisme.
CINQUÈ.- CONSIDERAR aprovat definitivament el projecte objecte del
present acord si durant el termini d’informació pública no es presenta
cap allegació. ”
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B.8- Aprovació inicial de la Modificació del Pla parcial del Sector SPR-4
“Les Hortes”
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt B-8. Es poden reincorporar els regidors.
Sr. Estapé.- Jo m’abstindré en aquest punt Sr. Ros.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé.
Bé, el punt B-8 tracta de l’aprovació inicial de la Modificació del Pla
parcial del Sector SPR-4 “Les Hortes”. Com és de públic coneixement la
modificació del Pla General del Pla de les Hortes de l’any 2004 va
quedar anullada perquè la sala contenciosa administrativa va
considerar que el Sr. Estapé tenint el seu pare interessos en aquest
sector, no havia d’haver votat. En aquest cas, el Sr. Estapé ha tingut
l’atenció d’absentar-se con han fet els regidors de Convergència i Unió
en el dos punts anteriors.
Aquest és un sector que es troba fortament consolidat. En el moment del
canvi de govern a l’any 2007, les obres d’urbanització es trobaven molt
avançades, es trobaven definides ja les parcelles, les quals són molt
estretes, no tenen jardins la majoria d’elles i era molt difícil poder moure
la distribució d’aquestes parcelles als privats. També hi havia una
situació molt important i és que l’Escola Mogent sortia de la cessió del
terreny públic que tenen l’obligació dels promotors pels estàndards
urbanístics, per tant, aquest solar doncs 8000 metres era el que
s’utilitzava per a la construcció de l’Escola Mogent que encara no
s’havia iniciat i del qual s’havia segregat una part que s’havia deixat per
l’Ajuntament i una altra part cedida a l’Institut català de Finances. A
part d’aquest peça d’equipaments, hi havia una altra peça
d’equipaments al final del carrer de l’Església, tocant al riu Mogent que
tenia una sèrie de dificultats, es trobava sota una línea d’alta tensió que
a part de ser la línia genera una servitud conforme no es pot edificar, és
a dir, que tot aquest solar quedava inhabilitat, també per aquí passa
l’artèria d’ATLL, de tal manera que el solar tenia una zona impossible
d’edificar i a part la zona inundable del riu Mogent arribava fins a
aquesta línia vermella, per tant, la peça d’equipaments que quedava
aquí era pràcticament inservible.
L’actuació aprovada l’any 2004, la qual ha estat anullada,
contemplava edificis de baixa i 2 que apantallaven el nucli antic,
amagant-lo, fent-lo desaparèixer de la vista que hem tingut sempre des
del Pla de les Hortes. Llavors, davant d’aquesta situació els grups que
aleshores en trobàvem a l’oposició, Esquerra Republicana i
Convergència i Unió vam mostrar el nostre rebuig a aquest tipus
d’actuació urbanística que no consideràvem adient ni adequada per
un municipi com el nostre.
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L’actuació que es proposa ara segueix, com veuran entre les 2 imatges,
segueix molt les directrius fixades per una urbanització ja executada
amb un cost de 5 milions d’euros que han suportat els promotors privats
i, per tant, era molt difícil explicar que aquest cost no donés peu a una
edificació. S’han introduït una sèrie de canvis, una sèrie de millores, com
és que aquella peça d’equipaments la qual estava en zona inundable
fins aquí, que estava en l’artèria d’ATLL que passa per aquí i l’afectació
de línia elèctrica s’ha desplaçat d’aquest sector d’aquí i s’ha posat en
una zona qualitativament de millor implantació. Aquest solar està
calculat perquè hi càpiga una escola bressol, la qual a través d’aquest
vial de zona de vianants comunica amb l’escola Mogent, de tal manera
que hi ha una concentració escolar en una zona molt més cèntrica, una
zona perimetral propera al riu i s’habilita una altra zona que
provisionalment pot funcionar com a aparcament d’accés a aquestes 2
escoles. En la part més simbòlica del nucli antic, en la qual tenim la part
de cases més antigues del carrer de l’Església es redueix l’alçada
passant a planta baixa i un pis que és aquest color fúcsia, de tal manera
que es genera un canó de visuals, tenint en compte que els edificis
públics tindran menor alçada, hi haurà una gradació de planta baixa i
un pis. Això és planta baixa, això és planta baixa i un pis, planta baixa,
planta baixa i un pis, de tal manera que es conservi i s’agafi encara una
mica la imatge tradicional dels nucli antic i s’agafi encara una mica la
imatge tradicional del nucli antic de manera que no es produeixi aquell
apantallament que es produïa amb l’altra actuació, es produeix també
aquí una reducció del gàlib edificatori per poder equilibrar el que
després és el compte de liquidació, és a dir, les quotes urbanístiques que
han hagut de suportar els propietaris d’aquest sector i la resta queda en
baixa i dos perquè aquest edifici, precisament, és el solar cedit a
l’Incasol i la resta són solars, els quals com a criteri en el tècnic redactor li
vam demanar que no alterés les adjudicacions que estan inscrites al
registre i, per tant, era una dificultat afegida per poder resoldre aquest
sector . Hem hagut de treballar amb una gran dificultat perquè
realment no és el projecte que ens agrada, no és el planejament
urbanístic que haguéssim fet si haguéssim pogut partir de zero, però hem
hagut de treballar amb tots aquests condicionants, de tal manera que
s’hagin pogut solucionar una sèrie de mancances que tenia aquest
planejament, malgrat que no se solucionen totes i encara hi ha un cert
efecte d’apantallament sobre aquestes cases més noves del carrer de
l’Església que, evidentment, no són ni la part més bonica ni més vistosa
del nucli antic, però que quedaran tapades en quant a vistes i en quant
a projecció per aquestes pastilles, per aquestes peces lineals que
estaven projectades que, a més a més, tenen una orientació deficient
perquè estan orientades a ponent que és un sol de tarda dificultós a
l’estiu i inexistent a l’hivern i, per tant, tot una actuació que no és la que
haguéssim volgut pel nostre municipi, però que per un sentit de
responsabilitat hem acordat amb la Direcció General d’Urbanisme que
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es pot aprovar aquesta modificació del Pla Parcial que després un cop
es faci l’aprovació provisional es simultaniejarà amb l’aprovació de la
modificació del Pla General perquè aquest sector pugui reconstruir el
planejament anullat judicialment d’aquí a uns 7 o 8 mesos que més o
menys pot ser el període de tramitació si no hi ha cap entrebanc i si tot
va com tenim calculat amb la Direcció General d’Urbanisme.
Algun comentari Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya ?
Sr. Gil.- Bé, en el seu moment quan es va aportar a aprovació la
modificació d’aquest sector ja vam presentar la nostra disconformitat,
entenent que l’edificabilitat ens suposava fer un mur visual que avui en
dia és el sector fosc que no s’ha pogut modificar ni arreglar per temes
d’inscripcions registrals i de càlculs numèrics pels propietaris, però el que
sí que creiem i que al nostre entendre en aquell moment ja ens vam
equivocar és que des de l’equip de govern s’ha fet un esforç important
per arribar a aquesta negociació amb els promotors i poder fer una
baixada d’edificabilitat que ens permeti mantenir la visual del poble,
ens resulta insuficient, molt insuficient, des d’esquerra republicana
creiem que allò va ser un error molt greu que ara pagarem les
conseqüències quan això es pugui desenvolupar i no arribarem als
mínims que des d’esquerra i des de convergència n’estic segur, perquè
n’hem parlat moltes vegades, serien desitjables, ara bé, això és la
situació, en la qual ens hem trobat amb l’agreujant de la urbanització
molt avançada i del tema de posar en perill el collegi i la coherència
ens farà fer un vot d’abstenció, no creiem que això sigui el més positiu
pel poble, entenem l’esforç que s’ha fet des de l’equip de govern i des
de l’àrea d’urbanisme per intentar arreglar el problema creat i el nostre
vot serà una abstenció perquè per coherència no podem acceptar
aquest projecte, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Carles
Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, bé, seguim tenint discrepàncies sobre el Pla de les
Hortes. Nosaltres el projecte que vam fer, creiem que el projecte que es
va fer era un projecte coherent i que tancava i mantenia tots els
equilibris necessaris, tot i així sempre hem dit, igual en aquest com en
d’altres projectes, que estan pendents de modificacions, alguns per
sentències i altres per altres motius, per tant, en aquest sentit, no ens
posicionem en contra d’aquest projecte, tampoc volem posicionar-nos
a favor perquè nosaltres volem seguir treballant, el nostre vot serà una
abstenció, en aquest cas ja li avanço, amb la idea de seguir analitzant
perquè aquell projecte, el projecte inicial, tenia un equilibri de costos i
beneficis, en aquest nou plantejament i volem analitzar aquesta
disminució en què afecta com a disminució en el municipi per poder
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acabar de posicionar-nos. Pel demés, es manté l’estructura amb la qual
nosaltres estem d’acord, malgrat que vostès diuen que no i, per tant, en
aquest sentit el nostre vot no serà desfavorable. Entenem que aquesta
aturada ha generat també uns perjudicis als propietaris i, per tant, el
que no volem és endarrerir més això. Pensem que s’ha de donar la
viabilitat i si aquesta acaba sent la proposta definitiva que es pot
consensuar entre els diferents grups de l’ajuntament i els propietaris i la
Direcció general d’Urbanisme no descartem que ens següents
aprovacions el nostre vot sigui favorable, però en aquests moments
preferim mantenir l’abstenció per seguir treballant i analitzant aquesta
proposta. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández. Bé, respecte a l’equilibri de
despeses i beneficis li donaré una dada que potser no li he explicat
abans i és que es redueix 32 habitatges, és a dir, passem de 228 a 195. És
una rebaixa substancial, la qual evidentment, afecta als promotors
privats i per equilibrar-ho el cost d’aquest parc està sense executar, el
parc que dóna davant del riu, el parc que té l’estesa elèctrica d’alta
tensió enmig, estava calculat en una mica més de 3.000.000 €, 3.000.000
€ són 500.000.000 ptes., és un cost molt elevat per un parc, els promotors
ja no estaven disposats a assumir aquest cost, cosa que ja ens havien
traslladat des del primer moment. Per situar-nos, només hi ha un parc
d’aquest cost a la comarca que és el parc dels colors a Mollet, un parc
en el qual hi ha un cert protagonisme per tota una sèrie d’elements
diguem-ne escultòrics i, evidentment es pot fer un parc de qualitat amb
molts menys diners. Estem parlant en aquest moment amb els números
que hem fet sobre els projectes de reparcellació que ja hem realitzat
perquè aquest equilibri existeixi de reduir 1.500.000 €. 1.500.000 també
són molts diners. Tenim l’experiència del parc que estem acabant a
l’altre sector del Passeig Fluvial, en el qual amb un cost molt inferior hem
pogut donar grans solucions. Amb 1.500.000 creiem que es pot executar
aquest parc i de sobres, s’ha calculat aquest equilibri, la Direcció
General d’Urbanisme ens l’exigia i, evidentment, els promotors també i
amb aquest equilibri es podrà compensar la pèrdua d’aquests 32
habitatges que permeten reduir l’impacte d’aquestes pastilles en forma
de barrera cap al nucli antic i la pèrdua d’alçada en aquesta
embocadura respecte a Can Roca i respecte a l’església que és la zona
més simbòlica del nucli antic.
Si vol fer algun comentari?
Sr. Fernández.- Senzillament, comentar això, ja li he dit, aquesta
informació ja ens l’havia facilitat en la Comissió Informativa, però de
totes maneres el que nosaltres volem és poder tenir més, com és una
aprovació inicial, hi ha temps per fer aquest desenvolupament i intentar
arribar al final amb un acord favorable de totes les forces municipals,
gràcies.
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Sr. Alcalde.- Molt bé, ara s’obrirà un període de 30 dies d’informació
pública, en el qual es podran presentar allegacions si algú ho creu
oportú i, evidentment, també es poden fer aportacions si es troba
alguna forma de millora d’aquesta feina, en la qual s’ha treballat molt
durament durant 2 anys des que va aparèixer la sentència i, a més a
més, amb la Direcció General d’Urbanisme. Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant
aprovat per 6 vots favorables manifestats pels regidors del Grup
Municipal de CiU i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup
Municipal del PSC-PM ( el regidor Sr. Miquel Estapé s’ha absentat de la
sala en aquest punt de l’ordre del dia per motius personals) i el regidor
del Grup Municipal d’ERC, el text del qual, literalment, diu:
“Vist el document presentat en data 30 de juny de 2010, amb número
de registre d’entrada 4887/10, per part de l’arquitecte Sr. Josep Maria
Rovira, referent a la Modificació Puntual del Pla Parcial del sector SPR-4
“Pla de Les Hortes” i terrenys annexos, redactat a instàncies de
l’Ajuntament, per a la seva aprovació inicial.
Atenent que el Pla General d’Ordenació Urbana de La Roca del Vallès,
aprovat a l’any 1991, delimitava en la zona nord-oest del casc Urbà de
La Roca del Vallès, en l’espai situat entre el casc antic, el riu Mogent i la
carretera C-1415c, el sector de sòl urbanitzable programat SPR-4 Sector
Nord-Oest o de “Les Hortes”.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de
data 14 de juliol de 2004, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de La Roca
del Vallès al sector SPR-4 i terrenys annexos.
Atenent que amb posterioritat, i d’acord amb les determinacions de la
MPPGOU abans mencionada, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, en sessió de data 2 de març de 2006, va adoptar l’acord
d’aprovar definitivament el Pla parcial del sector SPR-4 – “Pla de les
Hortes”.
Vist que 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.
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Atès que la sentència esmentada, acordant la nullitat dels actes
d’aprovació provisional i definitiva de la Modificació Puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de La Roca del Vallès al sector SPR-4 i
terrenys annexos, és ferma i s’ha publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 5516, de 30 de novembre de 2009.
Atès que com a resultat de la sentència, resta vigent, com document
de referència per a aquesta modificació, l’aprovació inicial de la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de La Roca
del Vallès al sector SPR-4 i terrenys annexos, de data 6 de novembre de
2003.
Atès que en referència a la urbanització del sector només manca
realitzar la zona verda, tenint en compte que en data 25 de maig de
2009 es va procedir a la signatura de l’acta de recepció parcial de les
obres corresponents al projecte d’urbanització bàsica del sector SPR-4 –
“Pla de les Hortes”.
Atenent que segons allò establert a l’article 83.9 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, en el supòsit de tramitació simultània de diverses figures
del planejament urbanístic, o bé d’aquestes i d’instruments de gestió,
cadascuna d’aquestes tramitacions s’ha de configurar en expedients
separats i l'executivitat de cadascuna d’elles queda supeditada a la de
l'instrument o la figura superior.
Atès que a la Modificació del Pla Parcial objecte del present informe, li
és d’aplicació les determinacions i tramitació definides el Text refós de la
Llei d’urbanisme Decret Legislatiu 1/2005, el Decret Llei 1/2007, de 16
d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i les disposicions
reglamentàries del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que l’objecte del pla parcial, de conformitat amb allò establert a
l’article 65.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova
el Text Refós de la Llei d'urbanisme, és la de desenvolupar el
planejament urbanístic general i ha de contenir totes les determinacions
pertinents per l’ordenació urbanística detallada del sector que abasta,
de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable.
Atès que la proposta de modificació del Pla Parcial s’ajusta a les
previsions contingudes en el document de la Modificació puntual del
pla general, aprovat inicialment en data 6 de novembre de 2003, en
referència al sector de sòl urbanitzable delimitat SPR-4.
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, de conformitat amb les
determinacions de l’article 76 del DL 1/05 i del Pla General, li correspon
la formulació de la modificació del Pla Parcial.
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Atès que segons l’informe emès per l’Arquitecta Municipal i el Secretari
accidental en data 01 de juliol de 2010, el document de modificació del
Pla Parcial, conté les determinacions dels articles 65 i 66 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme a excepció de concretar el termini per a promoure el
projecte de reparcellació, i la justificació de que es compleixen les
determinacions del planejament urbanístic general sobre mobilitat
sostenible.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
De conformitat amb el que estableix l’article 83 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'urbanisme, i sens perjudici de que segons l’article 21.1 apartat j) de la
Llei de bases del règim local i la resolució d’Alcaldia de data 3 de juliol
de 2003 la competència és de la Junta de Govern Local, des d’aquesta
alcaldia es creu adient, per la importància, rellevància i conflictivitat
jurídica que ha tingut aquest sector durant els últims anys, proposar al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació del Pla parcial del Sector
SPR-4 “Les Hortes”, redactat per l’arquitecte Josep Mª Rovira i Saperas,
per encàrrec de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el projecte de la modificació del
pla parcial pel termini d’un mes mitjançant la inserció d’anuncis en el
Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
generalitat de Catalunya, en un diari de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal, en el taulell d’anuncis i a la pàgina web
(www.laroca.cat) de l’Ajuntament.
TERCER.- Notificar l’acord d’aprovació inicial als titulars de terrenys del
sector i donar tràmit d’audiència als següents organismes:
-

Delegació Territorial a Barcelona del Departament de Medi
Ambient i habitatge.
Direcció General de Patrimoni Cultural.
Agència Catalana de l’Aigua
Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs
ATLL
Direcció General de Carreteres
Companyies de serveis i empreses concessionàries (SECE, SOREA,
FECSA-ENDESA, LOCALRED, GAS NATURAL, DRIM MEDIO AMBIENTE)
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QUART.- Requerir al redactor de la Modificació del Pla parcial la
incorporació de les determinacions contingudes en el present informe
per a l’aprovació provisional:
1. Termini per a promoure el projecte de reparcellació.
2. Justificació que es compleixen les determinacions
planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible.

del

CINQUÈ.- L’executivitat de la Modificació del Pla Parcial quedarà
supeditada a l’executivitat de la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de La Roca del Vallès al sector SPR-4 i terrenys
annexos, actualment aprovada inicialment.
L’aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la zona verda
constitueix una condició d’eficàcia de l'executivitat de la Modificació
del Pla parcial, en l’acord d’aprovació definitiva del qual s’ha de fer
constar aquesta circumstància.”
Sr. Alcalde.- Bé, es pot incorporar el Sr. Estapé.
B.9- Aprovació d’un préstec per un import de 150.000 €.
Sr. Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació del
préstec per 150.000 €. Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel
Álvarez .
Sr. Álvarez .- Bé, quan hem començat el Ple hem comentat que el mes
passat vam fer aquell Ple extraordinari per aprovar una sèrie de préstecs
que s’havien de concertar per tirar endavant les inversions municipals
per a aquest any i per a l’any que ve. En concret, un dels punts que es
van aprovar en aquell ple, era precisament aquest que portem ara una
altra vegada.
Cada any, l’ajuntament concerta préstecs per un import 150.000 € i amb
aquest import fa les inversions que tots podem veure.
Portem a aprovació en aquest punt un préstec per un import de 150.000
€ amb un termini d’amortització de 10 anys, amb un tipus d’interès del
0% i sense revisió d’interessos trimestrals. Això és una operació de crèdit
que es fa amb la caixa de crèdit de la Diputació i, en principi, ha estat
aprovada per la Junta de Govern de la Diputació celebrada el dia 1 de
juliol de 2010. Aquests 150.000 € es destinaran integrament al
finançament del projecte de l’obertura del carrer Sant Sadurní, de
l’annex d’inversions d’aquest any 2010. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Algun comentari des del grup del PSC?
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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 que a l’Annex d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès hi ha un seguit d’Inversions que es financen total o
parcialment mitjançant la concertació d’operacions de crèdit.
ATÈS que l’article 49 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
estableix que per al finançament de les seves inversions, les Entitats
Locals podran acudir al crèdit públic o privat, a llarg termini, en
qualsevol de les seves formes, podent-se instrumentar, entre d’altres,
amb la contractació de préstecs.
ATÈS que d’acord amb l’article 52 del esmentat Text Refós la
concertació operació haurà d’acordar-se previ informe de la
Intervenció, en què s’analitzarà, especialment, la capacitat de l’Entitat
Local per fer front en el temps, a les obligacions que d’aquelles es
derivin per a la mateixa.
ATÈS que aquest mateix precepte estableix que els Presidents de les
Entitats Locals podran concertar les operacions de crèdit a llarg termini
previstes al Pressupost, quin import acumulat, dintre de cada exercici
econòmic, no superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos al
Pressupost i que, un cop superat aquest límit, l’aprovació correspondrà
al Ple de la Corporació Local.
ATÈS que és voluntat d’aquest Ajuntament finançar l’obertura del carrer
Sant Sadurní mitjançant operació de crèdit concertada amb Caixa de
Crèdit de la Diputació de Barcelona.
ATÈS que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada el
dia 1 de juliol de 2010 ha aprovat la concessió de l’operació de crèdit
amb la Caixa de Crèdit Local.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’operació de crèdit per import de 150.000,00 euros per
al finançament de l’Obertura del carrer Sant Sadurní de l’Annex
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d’Inversions del Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a
l’any 2010.
SEGON.- Concertar l’operació de crèdit amb Caixa de Crèdit de la
Diputació de Barcelona, essent les condicions les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuació: Obertura del Carrer Sant Sadurní
Import: 150.000,00 euros
Modalitat: Préstec
Termini d’amortització: 10 anys
Periodicitat de l´amortització: anual el 30 de juny de cada any per
l´import de 15.000 cada any.
Tipus d’interès: 0%
Revisió d’interessos trimestral no n’hi ha.
Comissions d’obertura: 0%

TERCER.- Aprovar el conveni regulador del préstec i les condicions que el
regeixen i que s’adjunta a aquest acord
QUART.- Trametre l’acord d’aprovació del crèdit al Servei
Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.

de

CINQUÈ.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti
necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords.
SISÈ.- Comunicar al Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya la concertació d’aquesta operació.”
B.10- Aprovació definitiva ocupació directa per a l’establiment del
sistema urbanístic de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant
Sadurní, des del C/ Indústria fins al C/ Lluís Millet.
Sr. Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia, el punt B-10, tracta de
l’aprovació definitiva de l’ocupació directa per a l’establiment del
sistema urbanístic de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant
Sadurní, des del C/ Indústria fins al C/ Lluís Millet. En aquest punt
s’absentarà la Sra. Montserrat Ametller perquè hi té relació de parentiu
amb un familiar, el qual té propietats objecte de l’ocupació directa. Té
la paraula el regidors d’hisenda, Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez .- En data 5 de maig de 2010, l’Ajuntament va aprovar iniciar
l’expedient d’ocupació directa del carrer Sant Sadurní des del carrer
Indústria fins al carrer Lluís Millet. Atès que la relació de propietaris,
finques afectades i drets d’aprofitament es va notificar personalment a
les persones propietàries i titulars dels drets inscrits en el registre de la
propietat i atès que s’han resolt una sèrie d’allegacions, les quals han
estat resoltes pels tècnics redactors de l’ocupació directa, portem a

52

aprovació aquesta aprovació definitiva d’ocupació directa. Una
ocupació directa és una modalitat que permet la llei a l’Ajuntament
d’ocupar uns terrenys d’uns privats, els propietaris no perden cap dret,
l’Ajuntament ocupa aquell espai, un espai que podria ocupar més
endavant per l’ocupació urbanística oportuna, però que quedi clar que
els propietaris no perden cap dret. Els propietaris podran entrar en el
projecte de reparcellació, si s’escau, d’aquest sector, concretament és
el sector de la Molinada. Passo a detallar concretament les allegacions
que ens han entrat. Aviso que és un tema una miqueta farragós, miraré
de fer-ho una miqueta ràpid, l’allegació 1 amb registre d’entrada 3464
de 18 de maig per part de la Sra. Teresa Ametller Quintana, titular de la
finca F, una única allegació, en què sollicita la revisió de les dades de
la seva finca: la superfície i DNI són incorrectes. Es corregirà el DNI del
titular i també la superfície i descripció de la finca inicial.
La segona allegació amb número de registre d’entrada 3662 del dia 25
de maig de Baluma Sport SLU, titular de la finca D. També hi ha una
única allegació en què sollicita el desenvolupament del sector SPM-5
s’ha de desenvolupar en compensació i, per tant, són els propietaris els
quals s’han de constituir en Junta de compensació per iniciar el seu
desenvolupament.
L’allegació número 3 amb registre 3663 de data 25 del 5 també de la
Sra. Teresa Ametller Quintana. L’allegació és en quant a la valoració
del terreny i la resposta és que el just preu no correspon al valor real de
la finca . Una altra allegació del valor de la finca en la qual sollicita
que s’analitzi el mercat per determinar el just preu i que es doni també
compliment al principi d’equitat dels béns expropiats i que es valori el
demèrit de la finca no expropiada i que aporta valoració proposada
per l’expropiació, és a dir; que la propietària del solar aporta aquesta
valoració, la resposta a les allegacions seria que les dades indicades en
les allegacions no es corresponen ni amb el projecte ni amb l’expedient
d’ocupació directa aprovat.
L’allegació amb registre d’entrada 3883, de data 3 de juny de la Sra.
Emilia Nebot, en la qual sollicita que es calculi la superfície afectada en
base a la fitxa existent, s’ha realitzat d’ofici l’aixecament de la fita
indicada i l’amidament de la superfície realment afectada. Es
corregiran les superfícies tan de l’expedient d’ocupació directa com a
l’annex de projectes d’obres.
Una altra allegació amb registre d’entrada 3882 de data 3 del 6 també
del Sr. Martí Aymà Nebot, en la qual sollicita que es calculi la superfície
afectada en base a la fitxa existent. Com en el cas anterior s’ha realitzat
d’ofici l’aixecament de la fita indicada i l’amidament de la superfície
realment afectada. Per tant, atenent a les allegacions presentades el
redactor de l’expedient d’ocupació directa ha presentat un nou
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document en data 30 del 6 del 2010 amb número de registre d’entrada
en el qual s’esmenen les allegacions mencionades. De manera
resumida s’ha realitzat en les finques A,B,C, D i E s’ha modificat la seva
superfície d’acord amb les fites recollides en una ampliació del
topogràfic, s’ha realitzat d’ofici aixecament de les fites indicades i
l’amidament de la superfície realment afectada. En la finca F s’ha
corregit el DNI del titular i la superfície de la finca inicial i en relació a les
finques A,D, C i E, atès que s’ha ajustat les fites a un nou topogràfic ha
variat sensiblement la indemnització a pagar per part de l’Ajuntament.
Vist l’informe emès pel secretari proposem adoptar els següents acords:
“PRIMER.- DESESTIMAR les següents allegacions presentades per
BALUMA SPORT S.L. (titular finca D - NRGE 3662/10 data 25-05-10) i Teresa
Ametller Quintana (titular finca F – NRGE 3663/10 data 25-05-10) en
relació amb l’expedient d’ocupació directa, pels motius indicats en la
part expositiva.
SEGON.- ESTIMAR les allegacions presentades per Teresa Ametller
Quintana (titular finca F – NRGE 3494/10 data 18-05-10), Emília Nabot
Bartrés (titular finca C – NRGE 3883/10 data 03-06-10) i Martí Aymà Nebot
(titular finca A – NRGE 3882/10 data 03-06-10), pels motius indicats en la
part expositiva, i en conseqüència, introduir en l’expedient les
modificacions corresponents.
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la relació de terrenys i propietaris
afectats per l’ocupació directa per a l’establiment del sistema urbanístic
de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant Sadurní, des del C/
Indústria fins al C/ Lluís Millet, amb indicació dels aprofitaments
urbanístics corresponents al sector SPM-5 on s’han de fer efectius els seus
drets:
”
“QUART.- OCUPAR directament per a l’establiment del sistema urbanístic
de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant Sadurní, des del C/
Indústria fins al C/ Lluís Millet (sector SPM-5) els terrenys descrits en el punt
anterior.
CINQUÈ.- CITAR a aquests propietaris per al dia 01 de setembre de 2010,
data en què s’ha d’efectuar l’ocupació dels terrenys amb la finalitat de
possibilitar llur presència i dels Tècnics que puguin assistir-lo a l’acte,
moment en què s’alçarà Acta en la qual es farà constar:
— Lloc i data de l’atorgament i determinació de l’administració
actuant amb potestat expropiadora.
— Identificació de les persones titulars del domini i de la resta de
drets.
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— Identificació dels drets, plantacions i de la resta de béns
susceptibles d’indemnització, existents en els terrenys ocupats i, si
s’escau, situació registral d’aquests.
— Superfície ocupada.
—
Determinació de l’aprofitament urbanístic que
correspon als terrenys ocupats,...”

Ja havia dit que era una mica ferragós el tema. En definitiva el que fem
en aquest punt és ocupar l’espai de terrenys que necessita
l’Ajuntament per obrir el carrer Sant Sadurní, un primer tram del carrer
Sant Sadurní, que com anirem parlant durant aquest ple, és necessari
per donar l’opció viària al Carrer catalunya.
Aquí veuen en pantalla una imatge virtual de tal com està l’estat
actual d’aquest espai que ocuparà l’Ajuntament. Aquestes tanques
d’aquí són les tanques del camp de futbol, es veu per aquí darrera la
gespa del camp de futbol. Aquí, per entendre’ns veiem el camí de la
petanca. Aquí ho veiem amb més detall amb imatge virtual més o
menys com quedarà l’espai quan estigui feta l’obra amb la tanca del
camp de futbol amb un carrer d’un sol sentit, amb una zona
d’aparcaments en bateria que la veuen aquí també i que ha de servir
com a inici per obrir aquest carrer com a alternativa viària al carrer
Catalunya. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert
Gil? Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sr. Ros, nosaltres no entrarem en la discussió de fons d’aquest
projecte perquè tenim una moció per parlar concretament d’aquest
tema i explicarem la nostra proposta, però ja li avanço que no estem
d’acord en com es planteja aquest projecte.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé, a mi sí que m’agradaria afegir alguns
comentaris i és que el que s’està fent aquí és utilitzar adequadament la
llei d’Urbanisme amb una doble funció :
La primera i la més important és vetllar per l’interès general. Aquest és
un vial que pot vertebrar la xarxa viària de la Roca, una xarxa viària que
en aquest moment queda taponada en el carrer Indústria, la qual
genera una conflicte important a la plaça de l’Era i que té un vial de
molta dificultat, com és el carrer Catalunya, un vial molt estret amb
voreres inaccessibles. L’obertura d’aquest carrer és molt important per
facilitar la pacificació del carrer Catalunya, per poder generar una
anella viària que s’ha treballat amb la Diputació, amb dos fases; una
fase a curt termini que es pot executar ara, que és obrint el carrer Sant
Sadurní fins la rotonda, des de la rotonda fins al carrer Indústria ja està
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obert. Aquí tenim el camp de futbol i s’obriria aquest tram per
posteriorment obrir aquest altre que és l’enllaç amb la Unitat d’Actució
número 9 amb el carrer Tenor Vinyes que torna cap al carrer
Catalunya. Això permet definir aquesta anella viària que
automàticament rebaixa el trànsit del carrer Catalunya al 50%,
repaRteix en 2 branques el trànsit. En el carrer Catalunya en aquest
moment hi passen 7.000 vehicles diàris. Això vol dir que si no deixés de
passar cap vehicle, tindríem 3.500 diaris a cada vial, per tant, hem
baixat el trànsit d’una forma importantíssima. A part d’això, del 7.000
vehicles diaris que passen pel carrer Catalunya, uns 800 són passants i
això hem d’intentar que no passin per aquí i uns 5.000 són externs, són
de fora i també hem d’intentar que no passin per aquí, sinó tots com a
mínim un percentatge important un 60 o un 70% d’aquests vehicle de
pas, hem d’intentar que busquin vies alternatives fora del municipi.
La Generalitat de Catalunya té prevista una variant que és desdoblant
l’autopista AP-7 amb calçades laterals lliures de peatge, moment en
què ens cedirà el carrer Catalunya com a via urbana, moment en que
es dugui a terme aquesta gran inversió, importantíssima per la
comarca, importantíssima per Granollers, importantíssima per la Roca
perquè és la veritable variant, la veritable ronda que treu el trànsit de
forma gratuïta, sense peatges, el treu fora dels nuclis urbans,
mentrestant haurem de compartir algun d’aquest trànsit, però amb una
actuació de pacificació probablement evitarem que molts d’aquests
5000 vehicles de pas passin per aquí especialment els 800 passants que
passen al dia . Només el desdoblament ja millora substancialment la
qualitat de vida dels ciutadans perquè allibera totes les xarxes internes,
l’eix del carrer Major de la Rambla es converteix en un eix cívic, un eix
de convivència ciutadana, un eix en el qual podem compartir la vida,
en el qual podem accedir als equipaments públics i aquesta és la
importància. En una segona fase a llarg termini, més difícil de preveure
perquè cal desenvolupar el Pla parcial de la Molinada per poder
disposar el següent tram del carrer Sant Sadurní i arribar al carrer
Catalunya per la carretera i aleshores ja es podria evitar el by pass pel
carrer Tenor Vinyes i l’anella seria molt més gran, seria completa. Això
evidentment és una fase que en aquest moment és molt difícil de
preveure i que poder poden passar 10 o 15 anys abans no es
desenvolupi aquest pla parcial i es pugui concretar d’aquest manera.
Això ens permet anticipar amb molt de temps aquesta actuació, tenim
el finançament i, per tant, es pot executar completament tota l’anella i,
per tant, els nostres ciutadans poden començar a gaudir d’un carrer
Catalunya pacificat, d’un carrer Sant Sadurní endreçat amb 34 places
d’aparcament que reforcen l’escasetat que té la zona esportiva i amb
la previsió de que en aquests terrenys d’aquí, de l’altre costat de la
zona esportiva que estan qualificats pel Pla general com a
equipaments públics. Amb la Generalitatde Catalunya estem treballant
la implantació del nou IES, els patis del qual o el gimnàs del qual pot ser
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una ampliació de la zona esportiva cosa que també preveu l’estudi del
mapa d’installacions esportives municipals que en aquest moment està
analitzant el Consell Català de l’Esport, per tant, no volem convertir
aquesta via en una altra barrera i en un segon carrer Catalunya que
impedeixi el pas de persones, especialment nens cap a àrees que seran
molt concorregues i molt utilitzades perquè són els únics terrenys
d’aquesta mida i en aquestes condicions que tenim, qualificats
d’equipaments per dotar-nos d’equipaments molt necessaris pel
municipi. Aquesta primera actuació d’interès públic té una segona
actuació que és de respecte a la propietat privada, els propieatris
d’aquestes finques no s’han de veure perjudicats per la participació de
la disponibilitat de terrenys que necessita l’ajuntament per poder
executar aquest vial, per tant, en no haver-se desenvolupat el Pla
Parcial, el Pla General de l’any 91 va tenir la virtud de preveure quins
eren els sistemes generals, viari en aquest cas o d’equipaments que
necessita el municipi de futur. La llei actual, la llei del 2005 d’urbanisme
catalana ens permet un mecanisme en el qual es respecten
escrupulosament els drets d’aquests propietaris, aquests propietaris és
com si conservessin la totalitat de la finca, tenen el dret sencer quan
entrin en un projecte de reparcellació, per tant, ningú perd
absolutament res, s’indemnitza no pel valor del sòl, s’indemnitza només
per l’anticipació, i és una indemnització gairebé simbòlica per si hi ha
algun conreu o alguna petita cosa que es pugui afectar en aquest
moment, el valor d’aquestes finques ha variat respecte a com es
calculava anteriorment, per això hi ha una allegació que posa un
import que s’ha hagut de desestimar perquè abans de l’any 2007 es
valorava d’una forma el sòl urbanitzable programat, que és la
classificació que té aquest sòl, i ara des de l’any 2007 aquest sòl
s’assimila a un sòl rústic, a un sòl no urbanitzable i per tan el valor seria
molt baix, l’expedient d’ocupació directa fa que en els propers quatre
anys l’ajuntament no tingui que indemnitzar a ningú, però a partir de
quatre anys sinó s’ha desenvolupat el pla parcial que com molt bé han
dit els tècnics és d’iniciativa privada i s’ha de fer per una junta de
compensació que no està constituïda, si el pla parcial no s’ha
desenvolupat, aleshores els propietaris poden demanar a l’ajuntament
les indemnitzacions que estan calculades a l’expedient, d’aquí quatre
anys seria això. I són unes indemnitzacions calculades en base a un sòl
no urbanitzable, per tan el cost que suportaria l’ajuntament no és molt
alt tampoc i en cap cas compensa els drets edificatoris que tindrien els
propietaris , això passaria només si ho demanessin, si no ho demanen el
sòl continuaria tal com està a l’espera de què es desenvolupi el pla
parcial. És evident que ara el moment immobiliari no és el més adequat
per dur a terme plans parcials, que la majoria de propietaris no crec
que tinguin un interès excessiu i que els promotors immobiliaris
evidentment en aquests moments no s’hi passegen per aquí, per què la
situació financera tots la coneixem, està l’abast de tothom a la premsa
i per tan és la que és. Per tant que estem fent aquí, estem anticipant
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per l’interès general, respectant els drets particulars un viari que pot
donar una solució molt important pel municipi i que realment és un dels
projectes més importants per la Roca que es puguin dur a terme en
aquest mandat.

Conclòs el debat, es produeix un empat en les votacions i tot seguit, es
realitza una segona votació, en la qual es desempata amb el vot de
qualitat de l’Alcalde, restant d’aquesta manera aprovat el dictamen
per 6 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU
i pel regidor del Grup Municipal d’ERC, 6 vots en contra, manifestats pels
regidors del Grup Municipal del PSC-PM i el vot de qualitat de l’Alcalde,
el text del qual, literalment, diu:

“Atès que en data 05 de maig de 2010 el Ple de l’Ajuntament va
aprovar iniciar expedient d’ocupació directa per a l’establiment del
sistema urbanístic de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant
Sadurní, des del C/ Indústria fins al C/ Lluís Millet, en una sèrie de finques
descrites incloses en el sector SPM-5.
Atès que la relació de propietaris, finques afectades i drets
d’aprofitament es van notificar personalment a les persones propietàries
i titulars de drets inscrits en el Registre de la Propietat.
Atès que en el tràmit d’informació pública s’han presentat una sèrie
d’allegacions les quals han estat resoltes pels tècnics redactors de
l’expedient d’ocupació directa, informe dels quals transcrivim a
continuació:
“.../... Una vegada llegides i estudiades amb detall les allegacions
presentades podem informar el següent:
1. Allegació amb registre d’entrada 3494 de data 18.05.10
Teresa Ametller Quintana (titular finca F)
Allegació 1a i única
Sollicita la revisió de les dades de la seva finca, la superfície i DNI
són incorrectes.
Resposta de l’allegació 1a i única
Es corregirà tant el DNI del titular com la superfície i descripció de
la finca inicial.
2. Allegació amb registre d’entrada 3662 de data 25.05.10
Baluma Sport, SLU (titular finca D)
Allegació 1a i única
Sollicita el desenvolupament de tot el sector SPM5.
Resposta de l’allegació 1a i única
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El sector SPM5 s’ha de desenvolupar per compensació, per tant
són els propietaris que s’han de constituir en junta de
compensació per iniciar el seu desenvolupament.
3. Allegació amb registre d’entrada 3663 de data 25.05.10
Teresa Ametller Quintana (titular finca F)
Allegació 1a Valoració del terreny
Que el just preu no correspon al valor real de la finca.
Allegació 2a valoració de la finca
Sollicita que s’analitzi el mercat per determinar el just preu.
Allegació 3a obligació de determinar el valor real dels béns i drets
expropiats
Que es doni compliment al principi d’equitat dels béns expropiats.
Allegació 4a demèrit de la resta de la finca
Que es valori el demèrit de la finca no expropiada.
Allegació 5a valoració proposada
Aporta valoració proposada per expropiació.
Resposta de les allegacions
Les dades indicades a les allegacions no es corresponent ni amb
el projecte ni amb l’expedient d’ocupació directa aprovat.
El projecte d’urbanització no fixa cap indemnització, únicament
indica la superfície per on discorre la vialitat que serà objecte del
posterior expedient d’ocupació directa i d’altre de la superfície
que s’ocuparà exclusivament durant la realització de les obres.
L’expedient d’ocupació directa no valora la finca amb objecte
expropiatori, els titulars mantenen els drets dins del SPM5, la
indemnització, que està calculada partint de la base de l’estudi
d’un perit agrícola qualificat, pretén indemnitzar dels perjudicis
causats per l’ocupació anticipada, les indemnitzacions, en
aquests casos, mai no comprenen el valor del sòl.
4. Allegació amb registre d’entrada 3883 de data 03.06.10
Emilia Nabot Bartres (titular finca C)
Allegació 1a i única
Sollicita que es calculi la superfície afectada en base a la fita
existent.
Resposta de l’allegació 1a i única
S’ha realitzat d’ofici l’aixecament de la fita indicada i l’amidament
de la superfície realment afectada. Es corregiran les superfícies
tant a l’expedient d’ocupació directa com a l’annex del projecte
d’obres.
5. Allegació amb registre d’entrada 3882 de data 03.06.10
Martí Aymà Nebot (titular finca A)
Allegació 1a i única
Sollicita que es calculi la superfície afectada en base a la fita
existent.
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Resposta de l’allegació 1a i única
S’ha realitzat d’ofici l’aixecament de la fita indicada i l’amidament
de la superfície realment afectada. Es corregiran les superfícies
tant a l’expedient d’ocupació directa com a l’annex del projecte
d’obres.”
Atenent les allegacions esmentades el redactor de l’expedient
d’ocupació directa ha presentat un nou document en data 30/06/10
amb NRGE 4942/10, en el qual, s’esmenen les allegacions
mencionades. De manera resumida s’ha realitzat:
-

-

Finques A, B, C, D i E: s’ha modificat la seva superfície d’acord
amb les fites recollides en una ampliació del topogràfic. S’ha
realitzat d’ofici l’aixecament de les fites indicades i l’amidament
de la superfície realment afectada.
Finca F: S’ha corregit el DNI del titular i la superfície de la finca
inicial.
En relació a les finques A, B, C, D i E, atès que s’ha ajustat la
superfície a un nou topogràfic ha variat sensiblement la
indemnització a pagar per part de l’Ajuntament.

Vist l’informe emès pel Secretari accidental en data 01 de juliol de 2010.
Atès que s’ha realitzat una relació de terrenys i propietaris afectats per
l’ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments urbanístics
corresponents a cadascun d’aquests i sector on cal fer efectius els seus
drets.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa i atesos els
antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i es proposa al Ple que procedeixi, d’acord amb
l’article 3.4 del Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa, adoptar els següents
ACORDS:
PRIMER.- DESESTIMAR les següents allegacions presentades per BALUMA
SPORT S.L. (titular finca D - NRGE 3662/10 data 25-05-10) i Teresa Ametller
Quintana (titular finca F – NRGE 3663/10 data 25-05-10) en relació amb
l’expedient d’ocupació directa, pels motius indicats en la part
expositiva.
SEGON.- ESTIMAR les allegacions presentades per Teresa Ametller
Quintana (titular finca F – NRGE 3494/10 data 18-05-10), Emília Nabot
Bartrés (titular finca C – NRGE 3883/10 data 03-06-10) i Martí Aymà Nebot
(titular finca A – NRGE 3882/10 data 03-06-10), pels motius indicats en la
part expositiva, i en conseqüència, introduir en l’expedient les
modificacions corresponents.
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TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la relació de terrenys i propietaris
afectats per l’ocupació directa per a l’establiment del sistema urbanístic
de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant Sadurní, des del C/
Indústria fins al C/ Lluís Millet, amb indicació dels aprofitaments
urbanístics corresponents al sector SPM-5 on s’han de fer efectius els seus
drets:
FINCA A
— Finca a ocupar: “PIEZA DE TIERRA en la Roca del Vallès, de
superficie mil doscientos cuarenta metros sesenta y siete
decímetros cuadrados. LINDA: al sur con finca segregada, al
Oeste, con Domingo Arance; al Norte, con finca de Don José
Pont, mediante camino; y al este, con José Bramona.”
— Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en el plànol
adjunt.
Peça de terreny de forma trapezoïdal que es troba situada al
carrer Sant Sadurní del T.M. de la Roca del Vallès. Té una
superfície de cinquanta-set metres amb sis decímetres
quadrats. Destinada en la seva totalitat a vialitat del carrer
Sant Sadurní.
Limita:
Nord
Stone Klass, SL
Sud
Resta de finca
Est
Carrer Sant Sadurní
Oest
Resta de finca
— Titular: Martin Aymà Nebot.
— Referència Registral: Finca 1529 foli 83 tom 2147 llibre 137,
inscripció 3ª La Roca del Vallès Registre de la Propietat
número 3 de Granollers. IDUFIR 08079000245591
— Referència cadastral: 3541040DG4034S0001YY
— Superfície a ocupar: 57,06 m2
— Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en
compensació a l’ocupació directa del seu terreny: 13,30
unitats (4,36m2 de sostre residencial i 8,94m2 de sostre
comercial)
— Indemnització procedent per l’ocupació directa: 73,61€
— Indemnització procedent per l’ocupació temporal: 3,12€
— Càrregues:
Dret a servitud de pas a favor d’Aigües del Ter i del Llobregat,
empresa pública.
FINCA B
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— Finca a ocupar: “RÚSTICA-PORCIÓN DE TERRENO de superficie
tres mil ciento
noventa y ocho metros noventa y un
decímetros cuadrados, situada en el término municipal de la
Roca del Vallès. LINDA al sur, con Francisco Borrell, mediante
camino y acequia; al Oeste, parte con finca de la misma
procedencia adquirida por el señor Martín Aymà, y parte con
otra adquirida por Don José Pont mediante camino; al Norte,
con el mismo señor José Pont y con Gallemí, también
mediante camino; y al Este, con resto de finca de que se
segregó y con Francisco Borrell, mediante caminos.”
— Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en el plànol
adjunt.
Peça de terreny de forma trapezoïdal que es troba
situada al carrer Sant Sadurní del T. M. De la Roca del Vallès. Té
una superfície de cent norant-dos metres amb norant-un
decímetres quadrats. Destinada en la seva totalitat a vialitat
del carrer Sant Sadurní.
Limita:
Nord
Emilia Nabot Bartress
Sud
Martín Aymà Nebot
Est
Carrer Sant Sadurní
Oest
resta de finca
— Titular: Stone Klass S.L.
— Referència Registral: Finca 1528 foli 187-188 tom 2199 llibre 147
inscripcions 5 è i 6è de la Roca del Vallès Registre de la
Propietat número 3 de Granollers . IDUFIR 08079000291277
— Referència cadastral: 3541041DG4034S0001GY
— Superfície a ocupar: 192,91 m2
— Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en al titular
en compensació a l’ocupació directa del seu terreny: 44,96
unitats (14,73m2 de sostre residencial i 30,23m2 de sostre
comercial)
— Indemnització procedent per l’ocupació directa: 248,85€
— Indemnització procedent per l’ocupació temporal: 11,57€
— Càrregues:
Dret de servitud de pas a favor d’Aigües del Ter i del
Llobregat, empresa pública.
Tres notes d’afecció.
FINCA C
— Finca a ocupar: L’esmentada finca és la resta de la
segregació practicada d’acord amb la nota de data 30 de
setembre de 2000 estesa al marge de la inscripció 4. La
superfície registral és de dos cents cinquanta-cinc metres, no
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obstant, segons recent medició practicada amb motiu del
procediment d’ocupació directa té una superfície
acreditada i contrastada de dos-cents seixanta-set metres
amb noranta-vuit decímetres quadrats.
— Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en el plànol
adjunt.
Peça de terreny de forma triangular que es troba
situada al carrer Sant Sadurní del T.M. de la Roca del Vallès.
Té una superfície de dos-cents seixanta-set metres amb
noranta-vuit decímetres quadrats.
Dos-cents cinc metres amb cinquanta-vuit decímetres
quadrats seran destinats a vialitat del carrer Sant Sadurní, els
restants seixanta-dos metres amb quaranta decímetres seran
destinats a equipaments varis.
Limita:
Nord-Oest Baluma Sport, SL
Sud
Stone Klass, SL
Est
Carrer Sant Sadurní
— Titular: Emilia Nabot Bartres
— Referència Registral: Finca 1829 foli 86 tom 2147 llibre 137 .
Inscripció 4ª de la Roca del Vallès Registre de la Propietat
número 3 de Granollers. IDUFIR 08079000245638
— Referència cadastral: 3541018DG4034S0001RY
— Superfície a ocupar: 267,98 m2
— Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en al titular
en compensació a l’ocupació directa del seu terreny: 62,46
unitats (20,47 m2 de sostre residencial i 41,99 m2 de sostre
comercial)
— Indemnització procedent per l’ocupació directa: 345,69€
— Càrregues:
Substitució fideïcomissària de residu.
Dret de servitud de pas a favor d’Aigües del Ter i del
Llobregat, empresa pública.
Nota d’afecció
FINCA D
— Finca a ocupar: “PIEZA DE TIERRA conreo, regadío con agua
que procede del Molí, de una superficie de tres mil trescientos
sesenta y seis metros setenta y siete decímetros cuadrados,
situada en el término municipal de la Roca del Vallès, en el
lugar llamado Pla d’en Verdaguer. LINDA, por Oriente con
Carlos Pont i Estrada; al sur, con el regadío del mismo Sr. Pont,
por el cual pasa un camino para entrar en dicha tierra; por el
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este, con Francesc Gallemí; y por el norte con regadío del Sr.
Pont”
— Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en el plànol
adjunt.
Peça de terreny de forma trapezoïdal que es troba
situada al carrer Sant Sadurní del T.M. de la Roca del Vallès.
Té una superfície de cent trenta-cinc metres amb vuitanta-un
decímetres quadrats. Destinada en la seva totalitat a vialitat
del carrer Sant Sadurní.
Limita
Nord
Propietari finca E
Sud
Emilia Nabot Bartres
Est
Carrer Sant Sadurní
Oest
Resta de finca
— Titular: Baluma Sport S.L.
— Referència Registral: Finca 1854 Foli 219 tom 2187 llibre 144.
Inscripció 5ª de la Roca del Vallès Registre de la Propietat
número 3 de Granollers. IDUFIR 08079000287744
— Referència cadastral: 3541042DG4034S0001QY
— Superfície a ocupar: 135,81 m2
— Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en al titular
en compensació a l’ocupació directa del seu terreny: 31,65
unitats (10,37m2 de sostre residencial i 21,28 m2 de sostre
comercial)
— Indemnització procedent per l’ocupació directa: 175,19€
— Indemnització procedent per l’ocupació temporal: 12,58€
— Càrregues:
Lliure de càrregues, a excepció de dues notes d’afecció
fiscal.
FINCA E
— Finca a ocupar: L’esmentada finca és la resta de la
segregació practicada d’acord a la nota de data 10 de
setembre de 2001 estesa al marge de la inscripció 3ª. La
superfície registral és de noranta nou metres, no obstant,
segons recent medició practicada amb motiu del
procediment d’ocupació directa té una superfície
acreditada i contrastada de cent noranta-set metres amb
setanta-cinc decímetres quadrats.
— Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en el plànol
adjunt.
— Peça de terreny de forma trapezoïdal que es troba situada al
carrer Santa Sadurní del T.M. de la Roca del Vallès. Té una
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superfície de cent noranta-set metres amb setanta-cinc
decímetres quadrats.
Cent vuitanta-nou metres amb deu decímetres quadrats
seran destinats a vialitat del carrer Sant Sadurní, els restants
vuit metres amb seixanta-cinc decímetres quadrats seran
destinats a equipaments varis.
Limita
Nord
Emilia Nabot Bartres
Sud
Martí Aymà Nebot
Est
Carrer Sant Sadurní
Oest
Resta de finca
— Titular: Antonio Bramona Castellsaguer
— Referència Registral: Finca 1882 Foli 7 tom 2264 llibre 162,
inscripció 3ª de la Roca del Vallès Registre de la Propietat
número 3 de Granollers. IDUFIR 08079000287638
— Referència cadastral: 3541010DG4034S0001QY
— Superfície a ocupar: 197,75 m2
— Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en al titular
en compensació a l’ocupació directa del seu terreny: 46,09
unitats (15,10m2 de sostre residencial i 30,99m2 de sostre
comercial)
— Indemnització procedent per l’ocupació directa: 255,10€
— Càrregues:
Dret de servitud de pas a favor d’Aigües del Ter i del
Llobregat, empresa pública.
Nota d’afecció.
FINCA F
— Finca a ocupar: “Porción de terreno de regadío con sus
derechos del agua sobrante sobreixida del Molino de cabida
cuatro cuartanes, equivalentes a doce àreas, veinte y cuatro
centiáreas y trece miliáreas, situada en término de La Roca.
Lindante: al Norte, con retante finca de que se segrega,
mediante camino de carro; al sur, con Mario Gallemí; al Este
con Antonio Bramona y por Oeste, con Agustín Montens”
— Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en el plànol
adjunt.
Peça de terreny de forma trapezoïdal que es troba
situada al carrer Sant Sadurní del T.M. de la Roca del Vallès.
Té una superfície de cent seixanta-quatre metres amb
catorze decímetres quadrats. Destinada en la seva totalitat a
vialitat del carrer Sant Sadurní.
Limita:
Nord
Carrer Indústria
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Sud-est
Oest

propietari finca E
Resta de finca

— Titular: Teresa Ametller Quintana
— Referència Registral: Finca 1830 Foli 225 tom 296 llibre 18,
inscripció 2ª, de la Roca del Vallès Registre de la Propietat
número 3 de Granollers. IDUFIR 08079000287959
— Referència cadastral: 3541009DG4034S0001LY
— Superfície a ocupar: 164,14 m2
— Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en al titular
en compensació a l’ocupació directa del seu terreny: 38,26
unitats (12,54m2 de sostre residencial i 25,72m2 de sostre
comercial)
— Indemnització procedent per l’ocupació directa: 211,74€
— Indemnització procedent per l’ocupació temporal: 16,26€
— Càrregues:
Lliure de càrregues.
QUART.- OCUPAR directament per a l’establiment del sistema urbanístic
de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant Sadurní, des del C/
Indústria fins al C/ Lluís Mollet (sector SPM-5) els terrenys descrits en el
punt anterior.
CINQUÈ.- CITAR a aquests propietaris per al dia 01 de setembre de 2010,
data en què s’ha d’efectuar l’ocupació dels terrenys amb la finalitat de
possibilitar llur presència i dels Tècnics que puguin assistir-lo a l’acte,
moment en què s’alçarà Acta en la qual es farà constar:
— Lloc i data de l’atorgament i determinació de l’administració
actuant amb potestat expropiadora.
— Identificació de les persones titulars del domini i de la resta de
drets.
— Identificació dels drets, plantacions i de la resta de béns
susceptibles d’indemnització, existents en els terrenys ocupats i, si
s’escau, situació registral d’aquests.
— Superfície ocupada.
— Determinació de l’aprofitament urbanístic que correspon als
terrenys ocupats, amb identificació del sector de planejament o
polígon d’actuació urbanística on cal fer efectiu aquest aprofitament
mitjançant una reparcellació.
SISÈ.- FACULTAR a l’alcalde perquè, junt amb el Tècnic municipal i del
Secretari, es personin el mateix dia i aixequin Acta d’ocupació.
SETÈ.- PUBLICAR íntegrament el present acord en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i notificar-lo als propietaris i resta de persones
interessades.
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VUITÈ.- EXPEDIR certificació administrativa acreditativa de tots els extrems
de l’Acta aixecada, en favor de cadascun dels propietaris de terrenys
ocupats.
NOVÈ.- REMETRE al Registre de la Propietat còpia de la certificació de
l’Acta aixecada, acompanyada del corresponent plànol, als efectes de
la inscripció que procedeixi.”

B.11- Aprovació definitiva del projecte denominat “ Projecte
d’’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer Indústria fins al
carrer Lluís Millet”.
Sr. Alcalde.- Té la paraula el regidor d’Hisenda el Sr. Manel Àlvarez.
Sr. Àlvarez.- En el punt anterior hem aprovat l’ocupació directa
d’aquestes parcelles necessàries per obrir el carrer Sant Sadurní i en
aquest punt portem l’aprovació definitiva del projecte denominat
projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer Indústria
fins al carrer Lluís Millet. En data 05 de maig de 2010 el ple va aprovar
inicialment el projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del
carrer Indústria fins al carrer Lluís Millet. El projecte ha estat en exposició
pública durant el termini fixat per la legislació aplicable, durant aquest
temps d’exposició pública s’han presentat diverses allegacions. Unes
de la Sra. Teresa Ametller sobre diferents temes de valoració de la seva
finca; una altra de la Sra. Emilia Nebot, sobre igual que en el cas anterior
comprovació de superfícies, el mateix cas que el Sr. Martí Aymà Nebot. I
el dia 25 del 06 el grup del PSC ha presentat també allegacions al
projecte d’urbanització, en aquest cas en diferents punts, en quatre
punts en concret:
Punt A: tenir en compte les propostes dels veïns. Cal indicar que en
aquest tema s’ha realitzat en data 30 de setembre de 2010 una
presentació pública, aquí hi ha un error, 30 de setembre hauria de posar
30 de juny, una presentació pública per part de l’ajuntament en la que
s’ha explicat àmpliament el projecte a tothom que ha volgut assistir.
Punt B: demana tenir en compte el pla de mobilitat global de la Roca a
encarregar a la Diputació de Barcelona, hem de mencionar que
l’Ajuntament de la Roca va signar un conveni amb la Diputació de
Barcelona amb redacció d’un estudi de mobilitat aprovat per junta de
govern local en data del 09.10.2008. S’ha tingut en compte aquest pla
de mobilitat i de fet en la presentació pública vam tenir els tècnics de
l’empresa redactora contractada directament per la Diputació de
Barcelona que va explicar aquest estudi de mobilitat.
C. Tenir en compte la proposta de desenvolupament del pla de la
Molinada i el número d’habitatges i topologia, el pla de la Molinada
està per definir, encara no sabem com es farà, ningú ho sap, hem de
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parlar, hem de concretar, de com es farà i quan es farà. Per tan ara
mateix és impossible de tenir en compte el Pla de la Molinada. I tenir en
compte l’ampliació de la base del projecte a tot el carrer Sant Sadurní,
des de l’equip de govern pel coneixement que té aquesta secretaria
proposa al present projecte no només tenir com a base exclusivament
el propi carrer Sant Sadurní sinó que s’ha tingut en compte dins el marc
una planificació global. A veure tenir en compte l’obertura de tot el
carrer Sant Sadurní, significa ara per ara una tasca impossible, ja ho
discutirem després amb la seva moció si volen, però en principi és
impossible per diferents motius: un d’ells, segurament no el més
important, però un d’ells, el tema econòmic. Bé, una vegada explicades
les allegacions proposem els següents acords:
Primer: Donar-se per assabentat de les determinacions, d’escrits que
s’han rebut també per part de Gas Natural, ATLL i Telefònica.
Segon: Desestimar les allegacions presentades per la Sra. Teresa
Ametller i el grup municipal del PSC en relació amb l’expedient del citat
carrer.
Tercer: Estimar les allegacions presentades per la Sra. Emilia Nebot i
Martí Aymà i Nebot pels motius que hem explicat en la presentació.
Quart: Aprovar definitivament el projecte denominat projecte
d’urbanització del carrer Sant Sadurní, des del carrer Indústria fins al
carrer Lluís Millet, redactat pel tècnic Josep Barberillo amb un pressupost
per contracte de 302.150,68 euros IVA inclòs, s’ha de recordar també
de publicar-ho al DOGC, a la pàgina web de l’Ajuntament i notificar-ho
evidentment a les persones interessades.
I per últim, l’aprovació del projecte comporta la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i dels edificis que estiguin
compresos en la relació de béns i drets a ocupar temporalment i per tan
procedir a l’ocupació temporal, previs els tràmits corresponents. Aquest
és el punt que hem comentat abans i que està a aprovació definitiva
del projecte i dóna legalitat al punt anterior també. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Àlvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?.
Sr. Albert Gil.- No.
Sr. Alcalde.- Algun comentari des del grup del PSC?
Sr. Estapé.- Sí, com ja he dit abans explicarem el nostre posicionament
en la moció que hem presentat al respecte en relació al projecte del
carrer Sant Sadurní, de totes formes una sola pregunta referent a les
allegacions. Trobem a faltar que s’hagi respost a les allegacions a les
propostes presentades per 481 veïns del municipi que feien referència a
diferents temes de mobilitat del municipi i una d’elles era específica del
carrer Sant Sadurní. No entenem perquè no s’ha respost a tots aquests
veïns en la seva petició respecte al carrer Sant Sadurní.
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Sr. Alcalde.- Bé, poder vostè es refereix a un escrit que parlava d’unes
allegacions del carrer del Bosc, que és un altre projecte, que és un
projecte que és del fons estatal de sostenibilitat, i que estava ja fora de
termini, en tot cas crec que estava també fora de termini respecte a
aquest projecte , però en tot cas crec que no tenia res a veure amb
aquest projecte. Aquests veïns seran degudament contestats
evidentment quan…
Sr. Estapé.- Sr. Ros, aquests veïns estaven dintre de termini i feien
referència també al carrer Sant Sadurní, i altres carrers.
Sr. Alcalde.- Jo no ho tinc entès així, tinc entès que era un projecte del
carrer del Bosc, per tan no confonem les coses, una cosa és el projecte
d’accessibilitat a l’escola Pilar Mestres i a l’escola bressol de les Orenetes
i una altra cosa és el carrer Sant Sadurní, són coses diferents.
Sr. Estapé.- Li repeteixo Sr. Ros que hi ha una petició concreta en aquell
escrit que també feia referència al carrer Sant Sadurní i la no resposta
de peticions d’allegacions, en aquest cas de veïns, pot donar peu a
que aquest acord no sigui vàlid.
Sr. Alcalde.- Ho revisarem i si és així ho tindrem en compte i si no és així
doncs evidentment els serveis jurídics ja diran el que hagin de dir,
evidentment si no ho han incorporat aquí és perquè han considerat
probablement que l’allegació era d’un altre sector. Jo el que volia
comentar és que realment estem davant d’una actuació de gran
interès pel municipi, en aquestes imatges es veu, és una actuació de
dignificació urbana endemés, on anticipem esdeveniments, on ja es fan
mesures de pacificació, on s’adopten voreres amples seguint els criteris
de l’estudi de mobilitat que ens ha redactat la Diputació, on es planta
arbrat, on es disposa estacionament i on es disposen carrers prou
amples com per què circulin tota mena de vehicles, per tan és un
projecte molt important i molt adequat pel municipi, com es pot veure
en aquestes imatges. Com he dit abans en la meva intervenció anterior
el que no volem aquí és reproduir aquí la mateixa barrera que tenim ara
al mig del poble amb el carrer Catalunya i això amb aquest tipus
d’actuació no es produeix, aquí estem aplicant criteris de mobilitat
sostenible, criteris moderns, criteris on el vianant està per davant del
vehicle, el vehicle passa a estar en segon pla, el vehicle no és el
protagonista, el protagonista és el ciutadà, la persona, i la persona ha
d’utilitzar el poble en condicions amb amabilitat, amb possibilitats de
poder accedir a tot arreu amb seguretat i això és el que estem amb
aquesta actuació. L’anàlisi de perquè es fa és molt clara i està en
aquest esquema i com molt bé ha dit el regidor d’hisenda el Sr. Manel
Àlvarez obtenir aquest sòl podria no ser complicat si utilitzem la mateixa
fórmula d’ocupació directa, el pla general ens avala, per tan podríem
fer-ho, per tan podríem tenir la disponibilitat dels terrenys, però a
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diferència d’aquest sector aquí no tenim connectivitat urbana, aquí el
poble s’acaba aquí, en canvi aquí hi ha un projecte d’urbanització
aprovat fa quatre anys que té clarament definides les alineacions, les
rasants, la forma d’aquesta unitat d’actuació. Aquest projecte que
portem ara a votació, connecta amb aquesta unitat d’actuació i
connecta amb una trama urbana, això vol dir que a més a més
connecta amb els serveis: les clavegueres, l’enllumenat, l’aigua, la
telefonia, totes les xarxes de serveis, per això han comparegut totes les
companyies de serveis, totes es poden vertebrar, en canvi aquí no
sabem què passa. Aquí hi ha el Torrent de Can Planes que va a parar al
riu Mogent que evidentment s’ha de canalitzar, s’ha de saber com és la
urbanització d’aquest sector per saber si hi ha cruïlles, per saber si s’han
de disposar serveis, escomeses, etc, per tan hi ha moltíssima dificultat
per executar aquest tram. Però a més a més hi ha una dificultat de cost,
si aquest tram d’aquí fins aquí té un cost de 302.000 euros, per proporció
aquest tram que és cinc vegades més llarg doncs podem fer càlculs.
Evidentment jo posaria l’exemple d’una casa, si un vol arreglar la cuina,
els lavabos i vol pintar tota la casa i només té diners per arreglar la
cuina, només té dues possibilitats o esperar o arreglar la cuina. Aquí
estem fent un arreglo important pel poble, molt important, que ens
adelanta molts anys, treure la situació inhòspita del carrer Catalunya. És
lamentable veure com cada cop més persones utilitzen les voreres
estretes del carrer Catalunya amb unes situacions d’inseguretat
realment terribles. La Diputació de Barcelona s’ha conscienciat
d’aquesta situació, ha vingut, ha fet els anàlisis, tècnics de la Diputació,
tècnics de l’empresa Doymo contractats per la Diputació, i han
modelitzat amb models d’ordinador tot el que passa en aquesta anella i
tot el que passa en el carrer Catalunya i tot el que passa és que millora
substancialment tota la situació i com que millora la Diputació ens avala
l’actuació, ens defensa l’actuació i ens la lidera davant de la
Generalitat que és la titular de la via, de tal manera que això es podrà
executar en breu, per això ho portem a aprovació, per això l’1 de
setembre volem fer les actes d’ocupació, perquè a la junta de govern
de la setmana que ve es farà l’aprovació dels plecs de licitació de les
obres de tal manera que aquestes obres es puguin executar el més
aviat possible, desencallar aquesta situació tan greu en el centre del
poble, en la zona de la Placeta i la plaça de l’Era i poder obrir per sota i
desencallar el trànsit i buidar aquestes vies per la vida urbana, per la
vida ciutadana amb seguretat, amb prioritat pels vianants, tan en les
noves vies viàries, on hi haurà seguretat pels vianants, com les vies
interiors que estaran buidades de trànsit. De manera que tinguem un
poble més digne, un poble més amable, un poble més adequat per les
persones.
Conclòs el debat es produeix un empat en les votacions i tot seguit, es
realitza una segona votació, en la qual es desempata amb el vot de
qualitat de l’Alcalde, restant d’aquesta manera aprovat el dictamen

70

per 6 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de
CiU, la Regidora Montserrat Ametller no es troba present a la Sala per
relació de parentiu, i pel regidor del Grup Municipal d’ERC, 6 vots en
contra, manifestats pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM i el vot
de qualitat de l’Alcalde, el text del qual, literalment, diu:
“Atès que en data 05 de maig de 2010 el Ple de l’Ajuntament va
aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní
des del carrer Indústria fins al carrer Lluís Millet.
Atès que ha estat el projecte en informació pública durant el termini
fixat per la legislació aplicable.
Vist l’informe emès pel Secretari accidental en data 02/07/10, part del
qual diu en la seva literalitat:
“Vist que s’han presentat vàries allegacions, part de les quals han estat
resoltes pels tècnics redactors del projecte d’urbanització, informe
presentat en data 30/06/10 amb NRGE 4940/10, que transcric a
continuació en la part que fa referència al projecte d’urbanització:
“.../... Una vegada llegides i estudiades amb detall les allegacions
presentades podem informar el següent: .../...
3.- Allegació amb registre d’entrada 3663 de data 25.05.10
Teresa Ametller Quintana (titular finca F)
Allegació 1a Valoració del terreny
Que el just preu no correspon al valor real de la finca.
Allegació 2a valoració de la finca
Sollicita que s’analitzi el mercat per determinar el just preu.
Allegació 3a obligació de determinar el valor real dels béns i drets
expropiats
Que es doni compliment al principi d’equitat dels béns expropiats.
Allegació 4a demèrit de la resta de la finca
Que es valori el demèrit de la finca no expropiada.
Allegació 5a valoració proposada
Aporta valoració proposada per expropiació.
Resposta de les allegacions
Les dades indicades a les allegacions no es corresponen ni amb
el projecte ni amb l’expedient d’ocupació directa aprovat.
El projecte d’urbanització no fixa cap indemnització, únicament
indica la superfície per on discorre la vialitat que serà objecte del
posterior expedient d’ocupació directa i d’altre de la superfície
que s’ocuparà exclusivament durant la realització de les obres.
L’expedient d’ocupació directa no valora la finca amb objecte
expropiatori, els titulars mantenen els drets dins del SPM5, la
indemnització, que està calculada partint de la base de l’estudi
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d’un perit agrícola qualificat, pretén indemnitzar dels perjudicis
causats per l’ocupació anticipada, les indemnitzacions, en
aquests casos, mai no comprenen el valor del sòl.
4.- Allegació amb registre d’entrada 3883 de data 03.06.10
Emilia Nabot Bartres (titular finca C)
Allegació 1a i única
Sollicita que es calculi la superfície afectada en base a la fita
existent.
Resposta de l’allegació 1a i única
S’ha realitzat d’ofici l’aixecament de la fita indicada i l’amidament
de la superfície realment afectada. Es corregiran les superfícies
tant a l’expedient d’ocupació directa com a l’annex del projecte
d’obres.
5.- Allegació amb registre d’entrada 3882 de data 03.06.10
Martí Aymà Nebot (titular finca A)
Allegació 1a i única
Sollicita que es calculi la superfície afectada en base a la fita
existent.
Resposta de l’allegació 1a i única
S’ha realitzat d’ofici l’aixecament de la fita indicada i l’amidament
de la superfície realment afectada. Es corregiran les superfícies
tant a l’expedient d’ocupació directa com a l’annex del projecte
d’obres.”
Per tot això s’entén que algunes allegacions s’estimen i d’altres es
desestimen.
Atenent aquestes allegacions el redactor de l’expedient d’urbanització
ha presentat un nou annex 5 en data 30/06/10 amb NRGE 4941/10, que
substitueix l’aprovat inicialment, en el qual, s’esmenen les allegacions
mencionades. De manera resumida s’ha realitzat:
-

-

Finques A, B, C, D i E: s’ha modificat la seva superfície d’acord
amb les fites recollides en una ampliació del topogràfic. S’ha
realitzat d’ofici l’aixecament de les fites indicades i l’amidament
de la superfície realment afectada.
En relació a les finques A, B, C, D i E, atès que s’ha ajustat la
superfície a un nou topogràfic ha variat sensiblement la
indemnització a pagar per part de l’Ajuntament.

Aquestes modificacions no són substancials i no obliguen a tornar a
aprovar inicialment l’expedient d’urbanització.
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En data 25/06/10 amb NRGE 4779/10 el grup municipal del PSC ha
presentat allegacions al projecte d’urbanització. Totes les allegacions
proposen modificar el projecte, i es poden resumir en quatre punts:
a) Tenir en compte les propostes del veïns: cal indicar que que s’ha
realitzat en data 30 de juny de 2010 una presentació pública per
part de l’Ajuntament del projecte, entre d’altres. A més a més ha
estat en informació pública durant el termini fixat per la legislació
en el qual qualsevol persona interessada podria haver presentat
les allegacions i consideracions que cregués adients.
b) Tenir en compte el pla de mobilitat global de la Roca a
encarregar a la Diputació de Barcelona: mencionar que
l’Ajuntament va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona
per la redacció d’un estudi de mobilitat aprovat per Junta de
Govern Local en data 09/10/08.
c) Tenir en compte la proposta de desenvolupament del pla de la
Molinada i el número d’habitatges i tipologia: Al respecte cal
indicar que aquest tram del carrer Sant Sadurní és la finalització
d’una urbanització ja feta en part en la UA-5 i un projecte
d’urbanització aprovat per junta de govern local en data
03/05/07 de la UA-9 pendent d’inici. Per tant, s’ha de dir que per
part de l’Ajuntament s’està intentant donar coherència a un tram
discontinu d’un carrer parcialment desenvolupat fins al moment.
d) Tenir en compte l’ampliació de l’abast del projecte a tot el carrer
Sant Sadurní: Des de l’equip de govern, pel coneixement que té
aquesta secretaria, proposa el present projecte no només tenirn
com abast exclusivament el propi carrer Sant Sadurní, sinó que
s’ha tingut en compte dins del marc d’una planificació global.
Aquesta urbanització afectaria, i té incidència, en la pacificació
del carrer Catalunya, també com a suplement de dotació
d’aparcament a la zona esportiva, té en compte l’estudi de
mobilitat i també respon a unes necessitats actuals de mobilitat
de l’entorn de l’esmentada zona esportiva i la zona eixample.
Per tots aquests motius, s’han de desestimar les allegacions presentades
pel grup municipal del PSC. .../...”
Vist que durant el tràmt d’informació pública han comparegut
companyies de serveis, i al respecte ha informat l’Enginyer Municipal en
data 02/07/10.
Atès que per executar el present projecte d’urbanització es necessita
disposar d’una sèrie de terrenys que estan sent objecte d’un expedient
d’ocupació directa, i per tant, es podrà executar les obres que s’aprovin
sempre i quan es disposi dels terrenys i l’ocupació sigui efectiva, i també
de l’ocupació temporal d’uns terrenys descrits en l’annex 5, modificat
no substancialment, vistes les allegacions, per a l’aprovació definitiva.
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Atès que és competència del Ple de la Corporació, l’aprovació del
projecte objecte de la present proposta en virtut d’allò que disposa
l’article 3.4 del Reglament d’Expropiació forçosa .
Per tot l’exposat, i de conformitat amb allò establert als articles 113.2 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, text refós de la Llei d’urbanisme.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- DONAR-SE per assabentat de les determinacions dels escrits
presentats per Gas Natural, ATLL i Telefònica.
SEGON.- DESESTIMAR les següents allegacions presentades per Teresa
Ametller Quintana (titular finca F – NRGE 3663/10 data 25-05-10), i el
Grup Municipal del PSC (NRGE 4779/10 data 25/06/10) en relació amb
l’expedient d’urbanització del C/ Sant Sadurní, pels motius indicats en la
part expositiva.
TERCER.- ESTIMAR les allegacions presentades per Emília Nabot Bartrés
(titular finca C – NRGE 3883/10 data 03-06-10) i Martí Aymà Nebot (titular
finca A – NRGE 3882/10 data 03-06-10), pels motius indicats en la part
expositiva, i en conseqüència, introduir en l’expedient les modificacions
corresponents.
QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte denominat PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER SANT SADURNÍ DES DEL CARRER INDÚSTRIA
FINS AL CARRER LLUÍS MILLET, redactat pel tècnic Josep Barberillo, amb
un pressupost per contracte de 302.150,68 € (iva inclòs).
CINQUÈ.- ACORDAR la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el DOGC, en el diari el
Punt, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.laroca.cat).
SISÈ.- NOTIFICAR l’aprovació definitiva als interessats en l’expedient.
SETÈ.- L’APROVACIÓ del projecte comporta la declaració d’utilitat
pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys i dels edificis que
estiguin compresos en la relació de béns i drets a ocupar
temporalment, i per tant, procedir a l’ocupació temporal, previs els
tràmits corresponents. ”
B.12- Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès relatiu a l’exercici 2009.
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Sr. Alcalde.- Es pot incorporar la Sra. Montserrat Ametller. Passaríem al
punt B.12 que tracta de l’aprovació del compte general de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès relatiu a l’exercici 2009. Té la paraula
el regidor d’Hisenda el Sr. Manel Àlvarez.
Sr. Àlvarez.- Bé, portem a aprovació el compte general de l’exercici
2009, faré primer una presentació i després passaré a detallar allò que
aprovem explícitament. Això és una presentació tipus, que alguns de
vostès ja coneixen perquè ja han vingut en alguna altra ocasió, tenim un
índex on tenim les diferents diapositives que anirem veient, la normativa
aplicable, el calendari legal, etc. Per últim, aquesta part d’aquí serà la
part important que és la que ens dóna el resultat econòmic de
l’exercici, les lleis que s’han de tenir en compte i que es tenen en
compte per fer i redactar el compte general, el calendari amb les
diferents dates d’inici de l’expedient, de la diferent tramitació, de les
diferents reunions que hem tingut, que per cert a alguna no s’han
presentat els senyors del PSC, és veritat, a l’última reunió no es van
presentar no sé de què riuen és la realitat. Passem directament als
números…
Sr. Alcalde.- Silenci si us plau, silenci si us plau, silenci…Continuem
Sr. Àlvarez.- És una de les obligacions dels regidors de l’ajuntament
quan…
Soroll de fons.
Sr. Alcalde.- Espera un segon si us plau…Sr. Oliveres, Sr. Oliveres, ho està
explicant…Si us plau, silenci, Sr. Oliveres, si us plau, continuem. Sr. Manel
Àlvarez
Sr. Àlvarez.- Deia que és obligació dels regidors que formen part de les
diferents comissions assistir a les diferents comissions que es convoquen o
si més no, si això no és possible pel motiu que sigui el que es fa
habitualment és trucar i excusar l’assistència i en aquest cas no es va fer
ni això. Bé, passem als números, que és del que hem de parlar i en
concret el resultat pressupostari de l’exercici 2009 abans dels ajustos va
ser de 41.490 euros, que és aquesta xifra que tenim aquí, després de fer
els diferents ajustos que s’han de fer per normativa legal ens va quedar
un resultat de -13.993, en números rodons de -14.000 euros de resultat
negatiu, aquesta xifra ja la vam presentar al ple, havíem dit que tot i ser
una xifra negativa era pràcticament de quadrar el pressupost i havíem
dit que era de gran satisfacció per nosaltres, tot i la situació greu que
estem patint a nivell local totes les administracions, hem aconseguit
pràcticament quadrar el pressupost i aquesta segurament és la xifra més
important, la dada més important i la que es té en compte a nivell de
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totes les ràtios, per demanar préstecs i per passar la informació a tots els
organismes que s’han de passar i és que tenim un romanent de
tresoreria positiu de 169.000 euros i és una dada molt positiva. L’any
passat ja va ser així també, per un import inferior, és cert i aquest any tot
i patir uns problemes econòmics importants, doncs el resultat ha estat
de 169.000 euros. Per tan vist l’informe favorable de la comissió especial
de comptes del dia 25 de maig de 2010. Vist que el compte general i els
diferents informes han estat exposats al públic en el taulell d’anuncis de
l’ajuntament des del 27 de maig del 2010 fins al 28 de juny de 2010 i en
el butlletí oficial de la província de Barcelona núm. 129 de data 31 de
maig de 2010 durant quinze dies durant els quals i vuit dies següents
després els interessats van poder presentar allegacions, Termini que
finalitzarà, que va finalitzar, perdó, el dia 28 de juny de 2010 i es van
presentar allegacions per part del Sr. Miquel Estapé en nom del grup
municipal del PSC. Passo a detallar les allegacions presentades pel PSC:
Primera: relativa a que se li faciliti informació detallada de les factures
d’operacions pendents d’aplicar en el pressupost del 2009, detallant la
data de la factura, la data de registre, l’import d’Iva, la descripció i la
partida i l’estat de comptabilització. Aquesta informació, com tota la
informació que ha estat demanant la oposició va estar lliurada amb
temps i concretament aquesta se li va facilitar el dia 22 de juny de 2010
a través de correu electrònic, per tan en document electrònic.
La segona allegació relativa a que es detalli quina part dels 939.012
euros tenien reserva pressupostària del 2009, això és un import de
factures que no quedaven reflexades en el pressupost, però sí que
formen part del compte general i de la informació que els hi hem
passat, perquè si no vostès no sabrien de quins imports estem parlant.
Aquesta informació va ser facilitada al Sr. Estapé també el dia 22 de
juny de 2010 a través de correu electrònic.
Tercera allegació relativa a que es revisi la liquidació del pressupost
2009 i el compte general del 2009 perquè reflexi la realitat comptable
de l’ajuntament. Comptabilitzant les factures de l’exercici 2009 de les
operacions pendents d’aplicar al pressupost 2009. Bé, les factures estan
comptabilitzades, no s’ha de fer revisió de la liquidació, no s’ha de fer
revisió del compte general i per tan tot està fet correctament com s’ha
de fer.
La tercera allegació, perdó la quarta, relativa a què la memòria del
compte general inclogui la relació i els informes d’intervenció de
l’exercici disconformes o negatius en la gestió econòmica i
pressupostària de l’ajuntament. Aquests informes no han de sortir per llei
en els compte general i per tan no surten reflexats, mai no han sortit, de
fet, mai, i han existit informes desfavorables. Per tan, proposem al ple els
següents acords:
Primer, aprovar el compte general de l’ajuntament de la Roca del Vallès
relatiu a l’exercici 2009.
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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 2009.
Tercer, aprovar el compte de gestió de multes per infraccions de
circulació relatiu a l’exercici 2009 realitzat per la unitat de multes de
l’organisme de gestió tributària de la diputació de Barcelona.
I quart, degudament aprovat pel ple el compte general es rendirà a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Àlvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Albert Gil.- No
Sr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, intentaré ser breu, però breu de veritat, no com el Sr.
Àlvarez, sembla que té una intenció, una voluntat dilatòria d’endarrerir
al màxim el ple, recordo que hi va haver una vegada, que hi va haver
un grup important de veïns que va venir aquí al ple no van poder fer
preguntes fins gairebé les dues de la matinada, amb la tècnica d’anar
endarrerint i anar llegint literalment tots els punts que té el ple, que no és
el que es fa habitualment. Entrant en els temes de detall, el Sr. Àlvarez
ha comentat que té una gran satisfacció amb aquests resultats,
nosaltres estem molt preocupats, molt i molt preocupats Sr. Àlvarez amb
aquests resultats perquè les dades que aquí es reflexen i que es porten
ara a aprovació, no reflexen la realitat comptable i econòmica. Perquè
hi han 100 factures de l’any 2009 per un import de 939.000 euros que no
s’han comptabilitzat en el 2009, sí que és veritat que estan en el compte
general, però perquè es comptabilitzin en el 2010, són 939.000 euros. Vol
dir que li hem de restar a totes aquestes xifres una bona part, no la
totalitat dels 939.000 euros, no explicaré ara el perquè, però sí que com
a mínim uns 500.000 euros. Vol dir que la situació real és que a l’any 2009
hem ingressat 500.000 euros menys del que hem gastat. L’any passat,
l’exercici anterior el dèficit era de més 600.000 euros. Hem passat de en
deu anys amb un superàvit de mitjana de més 600.000 euros a des de fa
dos anys en què vostès estan governant de un superàvit de -600.000
euros i -500.000 euros. I respecte al romanent que és la dada realment
important, tampoc avorrirem amb els aspectes tècnics, doncs
lògicament no és positiu, és negatiu. I això què vol dir , que l’ajuntament
ha de fer urgentment un pla de sanejament, ha de fer un esforç de
restricció, i el convidem, que ja ho vam fer fa uns mesos a que faci un
pla d’austeritat i estem disposats a collaborar amb vostès i si no ho fan
vostès, li presentarem nosaltres en un ple, un pla d’austeritat, en temes
de personal, en temes de despesa corrent, en temes de priorització de
totes les Inversions. El Sr. Àlvarez m’ha comentat que ens ha facilitat tota
la informació, és cert, ens ha facilitat tota la informació que li hem
demanat del compte general , perquè és una obligació legal i la
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interventora ha actuat molt diligentment , però això no vol dir que
tinguem tota la informació que hem demanat a l’ajuntament, que hi
tenim dret legal. Tenim més de 100 instàncies pendents de respondre,
aleshores nosaltres no compartim la seva satisfacció, la situació a
l’ajuntament és molt preocupant, tenim l’ajuntament que és solvent,
que té ingressos per poder funcionar i fer les Inversions, però que està
sent mal gestionat i li insisteixo nosaltres estem aquí per collaborar, i
aquest pla d’austeritat que ha de significar mesures complexes i difícils,
estem a la disposició per fer-ho. I si vostès no ho presenten la
presentarem nosaltres.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Miquel Estapé. Algun comentari Sr. Àlvarez?
Sr. Àlvarez.- Sí. Bé, la realitat, a vegades, supera la ficció, el Sr. Estapé
acaba de dir que el romanent és negatiu, quan aquí els números són
169.257,84 en positiu, o ha llegit malament o està interpretant els
números com ell vol, tampoc és estrany, és habitual que per part del
PSC els números s’interpretin a la seva manera. Miri, el compte general
és un document tècnic, no és polític, no el fem nosaltres, no el redacten
els polítics, el redacten els tècnics, que són els que ho han de fer, el
redacten des de la regidoria d’hisenda, en aquest cas a aquest
ajuntament i en molts d’altres i ho fan amb total independència, amb
total independència tècnica, no hi ha cap missatge, no hi ha cap ordre,
com no pot ser d’altra manera, perquè els números siguin diferents dels
reals, aquests són els números reals els hi poden agradar o no, però són
els números reals. La informació és per tan verídica, li agradi o no li
agradi. El compte general està ben fet, li agradi o no li agradi i és molt
trist que posi en dubte la feina dels tècnics. Potser és que quan vostès
governaven es feia d’un altre manera. Però, la realitat d’ara, és aquesta
i per tan els números que aquí surten no ens els hem inventat nosaltres,
no els hem manipulat, són els números reals de la comptabilitat, els
900.000 euros que vostè diu, que després no són nou-cents sinó que són
cinc-cents mil, i són aquests números, perquè vostè no fa ni un any que
tenia deu milions d’euros per invertir; és que això sembla ja el miracle
dels pans i els peixos, de vegades. De vegades no, de vegades estem
fatal, però de vegades tenim deu milions per invertir.
Els números no són dolents. Hem parat el cop ara i, ja ho hem dit moltes
vegades aquí, la situació és molt complicada i no estem bé. No ens
podem gastar tots aquells diners que ens agradaria gastar. No tenim tots
aquells diners que necessitaríem per a fer moltes coses. És veritat, no els
tenim. Necessitaríem molt més.
L’Ajuntament de la Roca, per funcionar amb normalitat necessita més
diners. No és cert que amb els ingressos que tenim fins ara puguem
funcionar bé, hi ha moltes coses que no es poden fer. Ens passa a
nosaltres i li està passant a un munt d’ajuntaments. Li està passant a la
Diputació, li està passant a la Generalitat, que si és veritat només poden
pagar els sous d’aquest mes i li està passant al Govern central que fa el
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que fa, que no té més remei que abaixar els sous als funcionaris perquè
no té diners per a res. Que ha malgastat, cosa que no hem pogut fer
nosaltres.
Per tant, la situació és complicada, greu, difícil i és la realitat i, és la
nostra també però els números no són dolents del tot.
Miri, fa molt de temps, molt, que ja hem demanat a la Diputació un pla
econòmic financer, que s’està treballant des d’Intervenció. Estem
treballant amb Diputació colze a colze. L’última reunió la varem tenir no
fa ni un mes. Depenent del que surti d’aquest pla econòmic que ja està
encarregat, potser haurem de fer un pla de sanejament, depenent del
que surti, per tant, ens hem d’esperar i això és el que ens recomana la
gent que sap d’aquests temes. No farem el que vostè diu perquè no
toca ara. Si, al final, hem de fer un pla de sanejament la pròpia
Diputació ens farà propostes, com li fa a tots els ajuntaments amb els
que fa plans de sanejament que, per cert, en són un munt. Fins l’any
passat la Diputació podia fer directament aquests plans, aquests estudis,
ara els està subcontractant perquè no donen l’abast, li dic perquè ho
sàpiga, per tant, la situació és complicada, és molt difícil, però escolti’m,
nosaltres tenim uns números que ja els agradaria a molta gent i no és
fàcil. Que hem de solucionar molts problemes que encara tenim? És
cert, però no podem malgastar i ens hauríem d’aclarir.
Per una banda hem de fer mini pavellons i després ens diuen que no
tenim diners, per altra banda hem de perllongar carrers un kilòmetre i
escaig quan no tenim diners.
Vostès, segurament, tenen una màquina de fer diners, però la realitat és
molt tossuda i la realitat és aquesta, estem malament però hem parat el
cop.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Álvarez.
Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- No.
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sr. Álvarez, jo no he posat en dubte en cap moment la
capacitat tècnica ni el treball dels tècnics, jo no he dit això. Els tècnics
fan la seva feina amb les eines que tenen.
La interventora el que ha fet és calcular el compte general i calcular el
resultat pressupostari amb les factures que es van comptabilitzar al 2009,
que va poder comptabilitzar al 2009, però va haver-hi un conjunt de
cent factures que no es van poder comptabilitzar, que es van desar al
costat, el que es diu tradicionalment desar-se al calaix i no les va poder
comptabilitzar. Factures que es van encarregar sense saber si hi havia
diners per pagar-les, sense saber si hi havia partida pressupostaria; u.
Factures que quan van arribar no hi havia partida pressupostaria per
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comptabilitzar-les i, després, el que es fa és desar-les a un costat i la
interventora fa la seva feina i, estic ben convençut que la fa bé. De la
feina tècnica no en tenim cap dubte, no tenim cap problema. El dubte
que tenim és el dubte polític. Quan hi ha factures del mes de gener, del
mes d’abril, del mes de juny, del mes de juliol, del mes d’agost,
setembre, octubre, novembre, desembre. Factures que es troben en
aquesta situació, que no es poden comptabilitzar, factures de tot l’any,
el que ha de fer el responsable polític és modificar el pressupost perquè
aquestes factures es puguin comptabilitzar i això és una feina política no
tècnica, la interventora fa la seva part de la feina, per tant, presentarem
allegacions a aquest Compte General o un recurs, ja ho veurem.
No posi a la meva boca coses que no he dit.
El pla de sanejament amb la situació real de l’Ajuntament és una
obligació real i si no la fan vostès ara, de forma immediata, segurament
es trobaran d’aquí molt poc que algú altre els hi obligui, com pot ser la
Sindicatura de Comptes i, si vol, podem parlar de prioritats d’inversions,
en podem parlar tranquillament, però això seria un altre debat. Un altre
debat perquè, com s’han gastat els tres milions del Pla Zapatero, per
exemple; com s’ha gastat el milió i mig d’euros que han rebut de la
Generalitat i de la Diputació en subvencions; com s’han gastat els setcents cinquanta mil euros del conveni amb Aigües Ter-Llobregat; com
s’han gastat o s’estan gastant els quatre milions d’euros de préstecs que
s’han demanat per tot aquest mandat? De tots aquests diners, si voleu,
en podem parlar i sumen entre aquestes inversions i altres indirectes que
hi ha per convenis, més de deu milions d’euros i, podríem parlar de si
s’han fet les coses que, entenem nosaltres, que són més prioritàries o no.
Els ciutadans, en tot cas, ho jutjaran l’any que ve.
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, vejam, el Sr. Manel Álvarez, que ja no té torn de
paraula, vol fer un aclariment que li faré jo mateix i és que les factures
estan totes comptabilitzades en el grup 413. Comprovi-ho i s’ho mira.
Vejam. Jo, el que li volia dir és que davant d’una situació com la que
estem passant i a la que ningú és aliè, és que cal un exercici de molta
responsabilitat, de gran responsabilitat.
No són moments fàcils i tots ho sabem. No se li amaga a ningú que la
situació econòmica, a nivell mundial, que estem passant és insòlita, és la
més difícil, probablement, des del Crack del 29, sense precedents i amb
un futur molt incert que, en aquest moment, fa molt difícil dur endavant
un ajuntament. Si a més ens trobem amb un agreujant i és que
l’ajuntament que vostès van deixar l’any 2007 i l’ajuntament que
nosaltres vam trobar l’any 2007, fent després els pressupostos que hem
fet de l’any 2008, 2009 i 2010, té una diferència de tres milions d’euros en
contra de l’ajuntament, tres milions d’euros que no tenim. Perquè no
tenim aquests tres milions d’euros? Perquè han baixat dos milions
d’ingressos. En concepte de què? En concepte de llicències d’obres
que ja no es demanen, en concepte d’ajuts del Govern central que ja
no arriben al volum que arribaven i en concepte d’ajuts de la
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Generalitat que no arriben, tampoc, en el volum que arribaven, per
tant, l’ajuntament ha deixat d’ingressar dos milions d’euros, però a més
l’ajuntament ha assolit noves despeses molt importants que podem
quantificar en un milió d’euros. Per tant, si sumem una despesa en
negatiu al negatiu de dos milions que no ingressem el diferencial és de
tres milions.
Aquest milió de despesa suplementària és, principalment, que l’any
2008, per primer cop, es va començar a pagar el pavelló esportiu
municipal; 430.000 euros a l’any durant vint anys.
Sr. Estapé.- Els ingressos de Quatre Camins de quan són?
Sr. Alcalde.- Els ingressos de Quatre Camins ja arribaven abans del 2008.
Sr. Estapé.- Ara n’arriben més.
Sr. Alcalde.- Ara n’arriben més però no compensa tot el que s’ha perdut
per altres costats. Jo li estic fent un diferencial.
430.000 euros de pavelló esportiu municipal, però a més, nosaltres i en el
primer mapa s’ha vist, en la contractació de la neteja viària, nosaltres
hem assumit la responsabilitat que no van assumir vostès de recepcionar
els sectors de nou creixement que havia tingut el municipi; hem
recepcionat el polígon industrial de Vallderiolf, hem recepcionat el
polígon industrial de Can Jorn, hem recepcionat el polígon industrial de
Can Font de la Parera, hem recepcionat alguns carrers de Can Borrell,
hem recepcionat la Unitat d’Actuació número 20, hem recepcionat la
urbanització del Pla de les Hortes i estem en vies de recepcionar l’SPR-3,
crec que és, El Solell de Santa Agnès i me’n deixo algun. Vilalba estava
recepcionat però estava sense incorporar en els contractes de serveis,
cosa que ara estem fent, incorporar-lo als contractes de serveis.
Tot això què significa? Doncs que el municipi té una despesa
suplementària d’uns 300.000 euros més per a poder donar servei a
aquests sectors; pagar la llum, la neteja viària, la recollida
d’escombraries allà on toqui, etcètera, etcètera, etcètera.
Tot això s’hauria d’haver pensat abans i nosaltres ho varem estar
advertint durant deu anys; passarà això i ha passat.
Sr. Estapé, si, però el diferencial no és suficient per afrontar la dispersió
territorial i la baixa densitat. Li varem dir, li varem dir moltes vegades al
seu equip de govern, al seu antecessor que passaria això i,
lamentablement, ha passat. I falten 300.000 euros també per arribar a
aquest milió. D’on surten? Doncs de que vostè va deixar inversions fetes
contra la venda d’una parcella que no es va cobrar mai. Nosaltres,
quan portàvem un mes al govern, varem haver de subscriure un crèdit
de tres milions dos-cents mil euros, el primer Ple Extraordinari que varem
fer, al mes de juliol de 2007, portàvem un mes al govern, s’acabava de
constituir, tot just, la Junta de Govern, havíem d’afrontar els pagaments
d’aquestes inversions i aquest crèdit ens ha significat una despesa
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financera importantíssima perquè ha posat a l’ajuntament al límit de
l’endeutament. Estem al 109,9% quan el límit legal és el 110%, per tant,
una situació de molta dificultat.
Jo, quan vostè diu xifres ja m’espanto perquè ja arriba un moment que
no sé quines són les seves xifres.
Quan vostè diu xifres, jo, la veritat, arriba un moment que desconnecto
perquè n’ha dit tantes en aquest mandat...Miri, en aquest moment
estem analitzant una denúncia que ens ha posat el Síndic de Greuges
sobre 165 instàncies de les quals 65 o 70 o així no estan contestades i,
quan analitzem, resulta que només n’hi ha 5 que no estan contestades
perquè hi ha moltes formes de contestar. I quan analitzem...
Sr. Estapé.- Ah, doncs ja m’explicarà...
Sr. Alcalde.- Si. Quan vostè demana que incorporem una moció en el
Ple, si la incorporem ja està contestada, la instància.
Sr. Estapé.- D’aquestes no són de les que em queixo, és la seva obligació
legal.
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, si però després vostè la posa a la llista. Llavors,
quan resulta que analitzem, només n’hi ha cinc que són mocions
opinables d’aquelles de _vostè què opina de no sé què_, aquestes no se
li han contestat perquè en la seva estratègia de dificultar l’acció de
govern presenta allegacions contra tot, que està en el seu dret, i
entenc que vostè pot fer la oposició com cregui oportú.
Sr. Estapé.- Quan estigui resolt ja en parlarem.
Sr. Alcalde.- El Síndic, molt amablement, ha dit que el fet que vostè hagi
presentat una denúncia no pressuposava res. Molt amablement i molt
educadament.
Nosaltres hem fet la nostra anàlisi, hem tingut una noia treballant
gairebé dos mesos, que ha hagut inclús d’anar als arxius i buscar, i
trobar, i no sé què...I quan ha fet l’anàlisi, aquesta noia, a més, està
indignada perquè ha hagut de fer una feina que no ha hagués hagut
d’haver fet d’a més a més...
Sr. Estapé.- Sr. Ros, què té a veure això amb el Compte General?
Sr. Alcalde.- Si, amb els números...Vostè avui parla de cent factures, ara
ens haurem de posar a comptar factures...
Sr. Estapé, vostè avui parla de 930.000 euros, però després resulta que no
són 900, que són 500, el regidor d’Hisenda...Tres milions Pla Zapatero...Ja
em dirà, vostè d’on els hem tret...no sé..., unes coses...Els números són els
que són, clar l’exageració cap amunt és molt perillosa i a més perd tota
la credibilitat, i quan per la credibilitat és molt difícil donar una resposta
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perquè no sabem de què estem parlant, jo no sé quin número és el bo, i
dedicar l’Ajuntament a parar la feina, a parar la nostra obligació envers
dels ciutadans per contestar a números que vostè ha tret de no sé on i
que vostè han interpretat no sé com i que els ha inflat no sé de quina
manera, és difícil. El Síndic que interpreti el que vulgui, hi ha una feina
tècnica, com ha dit el Regidor d’Hisenda, una feina ben feta, una feina
rigorosa en la que confiem, una feina en la que confiem, que es va
aprovar inicialment, a la qual vostès no van presentar cap allegació
que tingui una base jurídica sòlida com per demostrar que hi ha alguna
incorrecció, i, per tant, la proposta és desestimar totes les allegacions,
com ha passat sempre, cada vegada que impugnen el pressupost no hi
ha base, quan varen impugnar els plans de Zapatero, em sembla que
vàrem ser l’únic Ajuntament d’Espanya que va tenir allegacions,
dificulten els terminis, posen en risc inversions, subvencions , sí, sí, vostès
estan en la seva llibertat i nosaltres la nostra feina la farem en la
responsabilitat de governar pels ciutadans i si a més hem de passar una
estona per contestar-los a vostès, cosa que ja fem, doncs també,
evidentment, com a la resta de ciutadans, doncs això és el que estem
fent, hi ha una resposta a aquesta allegació molt clara.
Es produeixen interrupcions d’altres Regidors, el Sr. Alcalde demana
silenci.
Silenci, si us plau, i a més una altra cosa que li vull dir, tampoc explica
que hi ha un pressupost, pressupost corrent, ordinari i un pressupost,
Capítol Sis, un pressupost d’inversions, un pressupost que va per una altra
via, i vostè ho ha posat tot en un mateix calaix, llavors el ciutadà pot
sortir d’aquí amb unes confusions impressionants, llavors una cosa és el
pressupost corrent, el pressupost ordinari, sobre aquest nosaltres hem
fet, des del primer dia, un exercici de contenció, un pressupost d’ajust
des de fa tres anys, no ara perquè ho digui una directiva europea
perquè el Sr. Zapatero hagi “descavalgat” de no sé quina història, ho
estem fent des del primer dia perquè ens vàrem donar compte del que
passaria, tots els serveis s’han reduït de l’ordre del 15%, cada vegada
que s’ha hagut de renovar un contracte, les festes majors, les
contractacions de cultura, tot està ajustat un 15%, després hi ha
actuacions simbòliques, perquè vostès ara presentaran un escrit en el
Butlletí Municipal respecte els bolis Bic que va sortir en un diari.
Sr. Miquel Estapé.- Els escrits escrit dels Grups Municipals que s’han de
publicar ja són públics...
Sr. Alcalde.- Ja tenim el butlletí visualitzat, i l’hem pogut llegir,
evidentment.
Sr. Miquel Estapé.- I després, habitualment, tenim tots accés a tota la
informació municipal...
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Sr. Fernández.- Curiosa la manera de treballar
Sr. Alcalde.- Fixi’s, això es publicarà la setmana que ve, per tant, no
avanço res. Bé, si li molesta deixo el boli Bic ja l’explicaré un altre dia, ho
explicava perquè ha sortit a la premsa.
Sr. Miquel Estapé.- No, si no em molesta gens.
Sr. Alcalde.- Aquest boli val sis vegades menys que els bolis que
s’utilitzaven en aquesta casa, això no estalvia res en un pressupost de
deu milions d’euros, però sí que és illustratiu de la situació en la què ens
trobem i això fa que tothom s’ajusti, no estalvia res, però sí que fa que
tothom sàpiga pel moment que estem passant, perquè ho dic això, per
exemple la primera festa major que ens vàrem trobar la recepció que
es feia en el pregoner costava 1.200 euros, 200.000 pessetes, per tenir un
cambrer, uns canapés, que després sobraven tots, i una ampolla de
cava...
Sr. Miquel Estapé.- Sr. Ros vol exercir d’Alcalde i tractar els temes de
l’ordre del dia i no endarrerir més la sessió plenària.
Sr. Alcalde.- No es posi nerviós que ja estic acabant. Aquesta recepció
que es feia a l’any següent va costar 150 euros, per què? Perquè les
noies d’alcaldia van baixar a comprar quatre pastes a un supermercat
proper i van posar, del mateix supermercat, unes ampolles de cava en
fresc, això és un exemple del que s’ha estat fent per poder contenir la
despesa en un moment en el qual és molt difícil augmentar els ingressos i
on calia partir d’un pla d’ajust, aquest pla d’ajust s’ha fet des del primer
moment, s’ha estabilitzat la plantilla, que és a on hi ha una despesa molt
important, al capítol I, i s’han estabilitzat tota una sèrie de despeses que
amb el creixement desmesurat s’havien anat de mare, com per
exemple el consum elèctric, ara estem a punt de tancar, hem tancat ja
un contracte unificat amb l’Associació Catalana de Municipis que ens
farà reduir la despesa elèctrica en un 20%, això és un pla d’ajust.
Sr. Miquel Estapé.- em sembla molt bé.
Sr. Alcalde.- Això vol dir que ens estalviarem cada any 100.000 euros, i
això ho vàrem de “mutu propio” primer amb la telefonia, fixa i mòbil,
vàrem signar un contracte que ens va reduir considerablement els
imports, no recordo quant.
Sr.- Álvarez.- Més d’un 50%
Sr. Miquel Estapé.- Ho conec una miqueta perquè ho he promogut des
del Consell Comarcal
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Sr. Alcalde.- Jo no estic parlant des del Consell Comarcal, jo estic
parlant de l’anterior, nosaltres vàrem fer un anterior i després en vàrem
fer un altre amb el Consell Comarcal que encara ens ha ajustat més, per
tant, estem en un treball molt rigorós que es fa des de la Regidoria
d’Hisenda, des dels Serveis Econòmics, per sostenir aquesta situació tan
complicada, i el pressupost del 2008 que es va fer amb una miqueta
més d’alegria va tenir uns resultats molt negatius pels moments en els
que estàvem, molt similar al d’altres ajuntament de 650.000 euros de
dèficit però amb romanent de tresoreria positiu, que això no ha dit, de
49.000 euros si no recordo malament. De l’experiència de l’any 2008 es
va ajustar el pressupost, cap alegria, cap ingrés que no fos realista i
possible i es va poder tancar, evidentment, amb factures sense
comptabilitzar perquè si no teníem ingressos no es poden comptabilitzar
però es va tancar amb el resultat que estem veient en pantalla, un
dèficit que pràcticament quadra al millímetre, 14.000 euros de dèficit,
que això és pràcticament quadrar a zero i romanent de tresoreria de
169.000 euros, cosa que ens ha permès fer temes com la neteja dels
boscos incorporant part d’aquest romanent que sinó no haguéssim
pogut assumir els plans d’ocupació de la Generalitat, per tant, és un
resultat extraordinari, és un resultat de rigor, és un resultat de treball que
s’està fent amb consciència de la situació en la que estem vivint i que
l’any que ve encara anirà a més, si a més tenim el suport de la
Diputació, que el tenim, i contínuament està en contacte amb els
Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament, i amb aquest estudi econòmicfinancer arribem a definir cap a on hem d’anar i a on encara podem
tocar coses, evidentment, amb deu milions d’euros hi ha possibilitats
arribarem. Aquí, en comptes de fer demagògia, ens agradaria tenir-los
al costat i tenir-los al costat informant a la població de quin és el nivell
de serveis que,a partir d’ara,podran donar els ajuntaments perquè
l’administració més propera al ciutadà que és l’ajuntament ens acosta
serveis que no tenen finançament, com ara l’assistència domiciliària, lleis
que es fan a nivell del Parlament de Catalunya o a nivell estatal que no
tenen finançament i que hem de donar el servei perquè és pels nostres
ciutadans i amb aquesta dificultat afegida quan no hi ha ingressos hi
haurà un moment on ens haurem d’ajustar encara més, molt més del
que ens hem ajustat fins ara, perquè els anys vinents seran encara més
durs, la Diputació fa un ajust per l’any vinent del 40% del pressupost, i
això vol dir que l’administració més propera als ajuntaments, la que ens
dóna suport, ens reduirà tot el que ens pot donar, això ho està patint el
Consell Comarcal i ho està patint la Generalitat, hi ha una notícia avui
als diaris que diu que només poden pagar nòmines no poden pagar res
més ,i realment, és una situació complicada.
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 pel regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 vots en
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contra, manifestades pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM, el
text del qual, literalment, diu:
“VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de
l’exercici 2009.
VIST l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de dia 25
de maig de 2010, amb el resultat ponderat de 2 vots a favor, manifestats
pels grups municipals de CIU i ERC, i una abstenció, manifestada pel
grup municipal del PSC.
VIST l’article 212 del Real Decret Legislatiu pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals relatiu als tràmits a seguir per
l’aprovació del Compte General.
VIST que el Compte General i l’informe de la Comissió Especial de
Comptes han estats exposats al públic en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament des de dia 27 de maig fins al dia 28 de juny de 2010, i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 129, de data 31 de
maig de 2010, durant quinze dies, durant els quals i vuit dies següents, els
interessats van poder presentar allegacions, termini que finalitzà el dia
28 de juny de 2010.
VIST que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les
següents allegacions:
•

Allegacions presentades el dia 9 de juny pel Sr. Miquel Estapé i
Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre
d’entrada: 4133).

VIST l’informe emès per la Intervenció de la Corporació relatiu a les
reclamacions presentades i que literalment es transcriu:
“A petició de l’alcaldia i, en compliment del que estableix l’article
179.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya es formula
el present informe, en base als següents:
ANTECEDENTS
La Comissió Especial de Comptes celebrada el dia 25 de maig de 2010,
va aprovar emetre informe favorable amb el resultat ponderat de 2 vots
a favor, manifestats pels grups municipals de CIU i ERC, i una abstenció,
manifestada pel grup municipal del PSC.
Que el Compte General i l’informe de la Comissió Especial de Comptes
han estats exposats al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament des
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de dia 27 de maig fins al dia 28 de juny de 2010, i en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 129, de data 31 de maig de 2010, durant
quinze dies, durant els quals i vuit dies següents, els interessats van poder
presentar allegacions, termini que finalitzà el dia 28 de juny de 2010.
Que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les següents
allegacions:
•

Allegacions presentades el dia 9 de juny pel Sr. Miquel Estapé i
Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre
d’entrada: 4133).

LEGISLACIÓ APLICABLE
•
•
•
•
•

art. 208 a 212 del RD Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals
art. 116 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de Bases
de Règim Local
art. 58 i 101 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
art. 15 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic dels Ens Locals, aprovat per Decret 2568/86 de 28 de
novembre
Regles de la 97 a 104 de la Instrucció del model normal de
Comptabilitat local (ICAL) aprovada per Ordre EHA/4041/2004,
de 23 de novembre.

INFORME
PRIMER.- En relació a les allegacions presentades pel Sr. Miquel Estapé i
Valls en representació del grup municipal PSC:
1 - Relativa a que se li faciliti informació detallada de les factures
d’operacions pendents d’aplicar en el pressupost 2009, detallant la data
de la factura, la data de registre, l’import (IVA inclòs), la descripció, la
partida i l’estat de comptabilització (ADOP)
Aquesta documentació va ser facilitada al Sr. Estapé el dia 22 de juny
de 2010 a través de correu electrònic.
2 - Relativa a que es detalli quina part dels 939.012 tenien reserva
pressupostària al 2009.
Aquesta documentació va ser facilitada al Sr. Estapé el dia 22 de juny
de 2010 a través de correu electrònic.

87

3 - Relativa a que es revisi la liquidació del pressupost 2009 i el compte
general de 2009 per a que reflexi la realitat comptable de l’Ajuntament,
comptabilitzant les factures de l’exercici 2009 de les operacions
pendents d’aplicar al pressupost 2009.
En l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la
Instrucció de Comptabilitat del model Normal de Comptabilitat Local,
trobem la regla 86 en la que es determina la composició del càlcul de
les obligacions pendents de pagament del romanent de tresoreria i en
la que no s’especifica en cap cas que el compte 413, operacions
pendents d’aplicar al pressupost, hagi de formar part d’aquest
romanent.
Per altra banda, a la mateixa ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre,
a l’annex, 3ª part, on es regula les definicions i relacions comptables,
s’especifica com a novetat el funcionament de càrrec i abonament del
compte 413, creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost,
amb l’objectiu de reflectir aquesta realitat. Respectant aquesta
regulació, la Intervenció de l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha
realitzat un seguiment d’aquesta norma, de forma que el Compte
General pugui reflectir els saldos corresponents a final de l'exercici.
3 - Relativa a que la memòria del compte general 2009 inclogui la
relació i els informes d’intervenció de l’exercici disconformes o negatius
en la gestió econòmica i pressupostària de l’Ajuntament
En la quarta part de l’annex de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de
novembre, per la que s’aprova la Instrucció de Comptabilitat del model
Normal de Comptabilitat Local, s’especifica les parts que ha de tenir la
memòria del Compte General. En cap moment s’estableix explícitament
que els informes de disconformitat o negatius de la gestió econòmica o
pressupostària elaborats durant l’exercici hagin de figurar en aquest
compte anual.
No obstant això, la Comissió especial de Comptes acordarà el que
estimi pertinent.”
VIST l’informe favorable de la Segona Comissió Especial de Comptes de
dia 5 de juliol de 2010, amb el resultat ponderat de 2 vots a favor,
manifestats pels grups municipals de CIU i ERC.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès relatiu a l’exercici 2009.
SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzat per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant
l’exercici 2009.
TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió de Multes per infraccions de
circulació relatiu a l’exercici 2009 realitzat per la Unitat de Multes de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
QUART.- Degudament aprovat pel Ple, el Compte General es rendirà a
la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas ”

B.13- Autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat
privada sollicitada pel Sr. Manel Vivas Garcia.
Sr. Jordi Fortí.- Gràcies Sr. Alcalde
Vista la petició de compatibilitat efectuada en data 11/06/10 amb
NRGE 4201/10 pel Sr. Manel Vivas Garcia, funcionari de la plantilla
d’aquest Ajuntament per a poder realitzar una activitat de caràcter
privat consistent en “Exercici del dret laboral per compte d’altre” en una
empresa a raó de dues hores diàries per la tarda de dilluns a divendres.
Atès que l’article 1-2 c) Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, disposa que aquesta norma és d’aplicació al personal al
servei de les corporacions locals.
Atès que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, disposa que hom pot autoritzar al personal inclòs en l’àmbit
d’aquesta Llei l’exercici d’activitats privades en els termes establert per
l’article 12.
Vist l’informe emès pel Secretari accidental en data 30 de juny de 2010 i
vist l’informe favorable de la Comissió Informativa es proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat sollicitada pel Sr. Manel Vivas
Garcia per a l’exercici d’una activitat privada consistent “Exercici del
dret laboral per compte d’altre” a raó de dues hores diàries per la tarda
de dilluns a divendres, fora de l’àmbit laboral normal que està marcat
dins el que és l’actual treball que desenvolupa a l’Ajuntament.
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SEGON.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat, a l’àrea de
personal i als representants dels treballadors.
Per aclarir una mica més aquest tema, un cop comprovats els articles i
les lleis, l’opció legalment contemplada per part d’aquest senyor no
destorba el normal exercici de les tasques ni les funcions que
desenvolupa en l’actual situació laboral en la que es troba dins
l’Ajuntament, també creiem que sempre és bo adquirir coneixements i
pràctiques de les quals l’Ajuntament pugui treure uns avantatges el dia
de demà, i a l’igual que en el seu dia es va autoritzar la compatibilitat
d’aquesta persona per fer docència i vostès mateixos varen dir que era
fins i tot un orgull disposar de treballadors que ho fessin hem portat
aquest tema al Ple per poder-ho aprovar favorablement i creiem que
no hi ha cap impediment perquè es pugui dir el contrari.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Fortí, algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Albert Gil.- No

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 pel regidor del Grup Municipal d’ERC i 5 abstencions,
manifestades pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM ( la Sra. Cati
Palma no es trobava a la sala) , el text del qual, literalment, diu:
“Vista la petició de compatibilitat efectuada en data 11/06/10 amb
NRGE 4201/10 pel Sr. Manel Vivas Garcia, funcionari de la plantilla
d’aquest Ajuntament per a poder realitzar una activitat de caràcter
privat consistent en “Exercici del dret laboral per compte d’altre” en una
empresa a raó de dues hores diàries per la tarda de dilluns a divendres.
Atès que l’article 1-2 c) Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, disposa que aq0uesta norma és d’aplicació al personal al
servei de les corporacions locals.
Atès que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, disposa que hom pot autoritzar al personal inclòs en l’àmbit
d’aquesta Llei l’exercici d’activitats privades en els termes establert per
l’article 12.
Vist l’informe emès pel Secretari accidental en data 30 de juny de 2010.
Atès que l’article 22-2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
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Generalitat, preveu que en l’àmbit de les corporacions locals, la
competència per fer les declaracions de comptabilitat correspon al Ple
de l’Ajuntament.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat sollicitada pel Sr. Manel Vivas
Garcia per a l’exercici d’una activitat privada consistent “Exercici del
dret laboral per compte d’altre” a raó de dues hores diàries per la tarda
de dilluns a divendres.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat, a l’àrea de
personal i als representants dels treballadors.”
B.14- Ratificació de la resolució d’alcadia núm. 766, per la qual s’acorda
l’aplicació del Real Decret Llei 8/2010.

Sr. Manel Álvarez.- Bé, com hem dit a l’inici del Ple el Reial Decret
8/2010, de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit públic contemplava diferents mesures per
estalviar diners, una d’elles afectava directament al sou dels funcionaris,
dels treballadors de les diferents administracions de l’Estat i
concretament s’aprovava una reducció d’un 5% del sou del personal
laboral i funcionari de l’Ajuntament, això es va adoptar per resolució
d’alcaldia en data 28 de juny de 2010, la 766, modificaven els sous i avui
el que ens toca és ratificar aquella resolució, per tant, aprovem aplicar
les retribucions establertes pel Reial Decret 8/2010 pel que correspon a
bàsiques i de destí i el punt número 2 seria modificar les retribucions
específiques, els complements que s’apliquen al personal funcionari i
laboral de l’Ajuntament amb efectes des del dia 1 de juny del 1010,
excepte la paga extraordinària del mes de juny, amb una reducció del
5% d’aquests conceptes. Això ho fem perquè ho hem de fer, no és una
alternativa és una obligació i ho fem perquè ens obliguen, no ens
agrada, ja els ho hem comentat als treballadors de l’Ajuntament,
creiem que no és una bona decisió i amb això no arreglarem el
problema que s’ha generat amb aquestes alegries d’aquest inici de
legislatura del Sr. Zapatero que tot era donar i vendre, i havien diners per
a tot i a l’hora de la veritat algú li ha hagut de posar fre, no estem
d’acord amb aquesta retallada de sous ni amb la retallada de les
pensions. Creiem que són decisions injustes. Però tenim l’obligació
d’implantar-les i així ho hem fet. Comentar que l’estalvi que generarà
aquesta baixada de sous al personal de l’Ajuntament, s’ha de dir que
també per normativa del Decret, a amortitzar préstecs que tingui
l’Ajuntament. En el nostre cas, i en lo que queda d’any, l’estalvi previst
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és de 53.000 €, aproximadament. Aquests 53.000€ quan arribi final d’any
els calcularem, els quadrarem vaja i serviran per l’amortització de
préstecs. Gràcies.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies Sr. Manuel Àlvarez. Algun comentari Sr. Albert
Gil?
Sr. Gil: Res
Sr. Rafael Ros: Algun comentari des del grup del PSC?
PSC: Cap comentari.
Sr. Alcalde: Jo sí que voldria fer algunes consideracions, i és que.. a
veure... a nosaltres, evidentment, no ens agrada adoptar aquesta
mesura. És una mesura que perjudica als treballadors municipals. Estem
amb ells, tenen tot el nostre suport, no podem fer res, des de l’equip de
govern perquè és un Real Decret que s’ha d’aplicar i que, evidentment,
té fixat exactament els seus mecanismes de control perquè aquest
estalvi es produeixi i vagi directament, com ha explicat el Regidor
d’Hisenda, a amortització de préstecs.
Ara bé, sí que m’agradaria dir alguna xifra perquè ja ho vam dir en
aquesta mateixa Sala de Plens fa un parell d’anys i és que totes
aquestes mesures que està adoptant el Govern central van
encaminades a un estalvi de 15.000 milions d’euros. És una xifra
considerable. Si sumem el primer plan Zapatero del FEIL de l’any 2009,
que va ser de 8.000 milions d’euros i sumem el Plan Zapatero d’aquest
any 2010, el FEOSL, que és de 5000 milions d’euros, la suma són 13.000
milions d’euros. Com veieu és una xifra que s’assembla una miqueta a la
de 15.000 milions. El dèficit públic, abans dels plans Zapatero, era el 3% i
ara és del 13%. Per tant, hi ha hagut una mala política que ara ens porta
a aquesta situació greu. Jo crec que en aquest país no havia passat mai
que s’hagués de fer una retallada als funcionaris, a la funció pública, als
treballadors de la funció pública. I això, realment és perquè la situació
econòmica en la que estem és molt greu. I aquí hem de ser molt
responsables i hem de saber on ens trobem tots i assumir molt bé cap a
on anem perquè les dificultats es poden agreujar. Aquest dèficit públic,
quan es va produir el primer plan Zapatero, en aquesta mateixa Sala de
Plens, jo vaig advertir que em preocupava, i molt, que no es resolia el
finançament de les hisendes locals i que es generava dèficit públic. I ara
estem en aquesta situació lamentable.
En el municipi de La Roca, els dos plans Zapatero ens han anat molt bé
per palliar una sèrie de dèficits que teníem i per complir normatives que
no complíem. Hem pogut, realment, fer obres molt interessants pel
municipi. Però això no s’ha produït a tots els municipis. La ràtio de diners
que es donaven amb els Plans Zapatero eren molt més alta a les ciutats,
a les grans ciutats amb molts més habitants perquè era una ràtio per
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habitant. Hem vist com s’aixecaven voreres acabades de fer, dos anys
abans, i les tornaven a fer i tornaven a remodelar... i tal...I s’han enterrat
una sèrie de diners d’una forma lamentable. No és el cas de La Roca,
on realment ens ha anat molt bé. Però no es tenia que haver resolt el
finançament de les hisendes locals amb una situació coyuntural tant
precària que ara ens posa en la situació que estem. I que, a sobre ho
tenen que pagar els treballadors municipals, els treballadors de la funció
pública de les diferents administracions, que realment, doncs,
desmotiva, es treballa d’una altra manera i a més amb unes càrregues
de feina importants perquè les plantilles estan molt ajustades i no es
poden incrementar en una situació on cal ajustar al màxim i aprimar al
màxim el tamany de l’administració. L’administració de La Roca no és
una administració de gran tamany, encara que a vegades es facin
demagògies i es digui lo contrari. Som 85 treballadors els que tenim a
l’Ajuntament i probablement un ajuntament del nostre tamany hauria
d’estar entre 110- 120. És impossible això en aquesta coyuntura i serà
impossible en els propers anys. Per tant, estarem en una situació de
dificultat, de tenir que apanyant-se amb els que som, els que tenim, i
treballar com puguem. I a més, en condicions com aquestes que no
ajuden gens a tenir a les persones que han de tirar endavant
l’ajuntament motivades, i que haurem de buscar una altra mena
d’incentius com la bondat de la feina que fem de servei públic que és
molt important i que a més amb la crisi s’ha agreujat encara més.

Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació el dictamen, el qual
resta aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vista la Resolució d’Alcaldia núm. 766/10, de data 28 de juny de 2010,
en la qual es modifiquen els sous del personal funcionari i laboral
d’aquest Ajuntament en compliment del Reial Decret Llei 8/2010 de 20,
la qual, literalment, diu :
“= Vist que el Ple municipal en data 18 de març de 2010 va aprovar
definitivament el Pressupost juntament amb la relació de llocs de treball
en que s’acorda incrementar en un 0,3 per 100 les retribucions del
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en
aplicació del que disposava la Llei 26/2009, de 23 de desembre de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010 i la resolució del 4 de
gener de 2010 de la Secretaria d’estat de Pressupostos per la qual es
dicten instruccions en relació amb les nòmines per l’any 2010.
Atès que mitjançant el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig es
modifica la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat de 2010. amb una nova redacció pel que fa a l’article 22
quan es determinava de l’increment de les retribucions del personal per
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a 2010 d’aplicació al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès.
Atès que el Reial Decret Llei 8/2010 estableix en l’art. 22, que les
retribucions complementàries del personal tindran una reducció del 5%
en termes anuals respecte les vigents a 31 de maig de 2010, excloent la
paga extraordinària del mes de juny.
Es per tot això que, aquesta Alcaldia-Presidència.
RESOLC :
Primer.- Aplicar les retribucions establertes en el Reial Decret Llei 8/2010,
per la que correspon a Bàsiques i Destí.
Segon.- Modificar les retribucions especifiques als complements que s’
apliquen al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, en aplicació del Reial Decret Llei 8/2010 de 20 de maig, en el
sentit d’aplicar, amb efectes del dia 1 de juny de 2010, excepte la paga
extraordinària del mes de juny, una deducció d’un 5% de l’import
d’aquests conceptes.
Tercer.- Ratificació d’aquesta resolució en el proper ple que se celebri.”
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR la resolució d’alcadia núm. 766, per la qual s’acorda
l’aplicació del Real Decret Llei 8/2010.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció. ”
B.15- Aplicació d’una reducció del 5% de les retribucions establertes per
als Srs. Rafael Ros i Penedo, Manuel Álvarez i Herrera, Srs. Albert Gil i
Gutierrez, Jordi Fortí Gurgui, Marta Pujol Armengol, Montserrat Ametller
Viñamata i Santiago Raimí Fortuny amb caràcter retroactiu sobre la
nòmina de juny.
Sr. Alcalde.- El punt B15 tracta de l’aplicació d’una reducció del 5% de
les retribucions establertes pels senyors Rafael Ros, Manuel Àlvarez,
Albert Gil, Jordi Fortí, Marta Pujol, Montserrat Ametller i Santi Raimí, amb
caràcter retroactiu sobre la nòmina de juny, és a dir, a l’equip de
Govern i també al personal de confiança i la retribució dels òrgans de
Govern.
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Té la paraula el Regidor d’Hisenda, senyor Manuel Àlvarez.
Sr. Manuel Àlvarez: Amb la línea del punt anterior, tot i que això no és
obligatori però creiem que ho hem de fer també, doncs portem a
aprovació una reducció amb els imports que cobrem cada un dels
membres de l’equip de Govern així com el personal de confiança i les
assignacions que tenen els companys de l’oposició per assistència a
plens, així com les retribucions per número de Regidor i per grup
municipal, en global del 5 %. Ja dic que no és una cosa obligatòria però
que entenem que és una cosa que havíem de fer també una miqueta
per donar exemple. Això aquest any suposarà un estalvi de 6024 euros.
El mes de desembre ho acabarem de quadrar. La quantitat no és molt
gran, però bé... aquest diners serviran... així com els altres si que s’han de
destinar obligatòriament a amortització de préstecs, aquests podran
servir doncs per qualsevol altre necessitat que tingui el pressupost de
l’Ajuntament de La Roca. Gràcies.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Manuel Álvarez. Algun comentari Sr.
Albert Gil? Algun comentari?
Sr. Miquel Estapé: Cap comentari.
Sr. Alcalde: Bé, jo aquí també voldria afegir que amb la línea d’aquestes
polítiques d’ajust, des de fa tres anys, les remuneracions de l’equip de
Govern i dels càrrecs de confiança estan congelades, i a més, en el
moment que el municipi va passar de més de 10.000 habitants,
corresponia...
Sr. Miquel Estapé: Sr. Ros, jo crec que s’ha oblidat varies vegades, de tots
els membres de la corporació s’ha congelat el sou i no ens els deixem.
Perquè se n’ha oblidat dues vegades abans i l’ha corregit el seu
company.
Sr. Alcalde: Té raó, té raó.
Doncs s’ha congelat el sou de tots els membres del consistori, de tots els
càrrecs electes del consistori, i en l’any 2007, a l’agost de l’any 2007,
quan portàvem 3 mesos de govern, quan es va produir el salt del
municipi de sobrepassar els 10.000 habitants, els sous que hauríem de
percebre els càrrecs electes eren molt superiors als que estem
percebent, que són encara com per a municipi de menys de 10.000
habitants. Seguim en aquesta situació, seguim percebent menys sous
corresponents a municipis de menys de 10.000 habitants, amb la
congelació d’aquests tres anys i ara amb aquesta reducció del 5%, que
bàsicament, com ha dit el regidor d’hisenda, és exemple clarificant i per
solidaritat amb els treballadors municipals i amb la situació que estem
patint econòmica tant difícil.
Passem a votació:
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Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació el dictamen, el qual
resta aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que el Ple municipal en sessió extraordinària celebrada en data 12
de juliol de 2007 va establir a favor dels membres de la Corporació que
desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial, en
funció de les atribucions delegades i assumides les retribucions anyals
van ser:
-

Sr. Rafael Ros i Penedo (Alcalde) 42.327,52 euros bruts anuals.
Sr. Manuel Álvarez i Herrera 22.560,57 euros bruts anuals.
I els Srs. Albert Gil i Gutierrez, Jordi Fortí Gurgui, Marta Pujol
Armengol, Montserrat Ametller Viñamata i Gabriel Parra Carrasco
per import de 7.309,78 euros bruts anuals.

Vist que el Ple municipal en sessió extraordinària celebrada en data 16
de juny de 2009 va donar-se per assabentat de la renúncia del regidor
el Sr. Gabriel Parra Carrasco, regidor del Grup Municipal de CiU, segons
escrit presentat a l’Ajuntament en data 29 de maig de 2009 i número de
registre d’entrada 4452. I en el que es va sollicitar a la Junta Electoral
Central l’expedició de la credencial de regidor a favor de la persona
que figura en el lloc següent de la llista de la candidatura presentada
per la federació Convergència i Unió, el Sr. Santiago Raimí Fortuny.
Vist que el Ple municipal en cessió ordinària celebrada en data 16 de
juliol de 2009 el Sr. Santiago Raimí Fortuny va prendre possessió del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
Vist que el Ple municipal en sessió extraordinària celebrada en data 12
de juliol de 2007 va establir a favor dels membres de la Corporació que
no siguin de l’equip de govern l’assignació econòmica de 121,84 euros
per cada assistència a les sessions del Ple.
Vist que el Ple municipal en sessió extraordinària celebrada en data 12
de juliol de 2007 va establir una dotació econòmica per import de
120,20 euros per cada regidor electe i per cada grup municipal.
Vist que el Ple municipal en sessió extraordinària celebrada el 27 de
març de 2008 va acordar modificar les retribucions de l’alcalde fixant-les
en 44.105,28 euros bruts anuals, les del Sr. Manuel Álvarez i Herrera fixantles en 23.508,11 euros bruts mensuals i les retribucions per dedicació
parcial dels regidors els Srs. Albert Gil i Gutierrez, Jordi Fortí Gurgui, Marta
Pujol Armengol, Montserrat Ametller Viñamata i Gabriel Parra Carrasco
establint-les en 7.616,79 euros bruts anuals. Al mateix temps s’acordava
modificar el règim de les indemnitzacions i assistències per a aquells

96

regidors de la Corporació que no siguin de l’equip de govern fixant-les
en 126,96 euros bruts per cada Ple que es celebri.
Vist que el Ple municipal en sessió extraordinària celebrada en data 12
de juliol de 2007 va determinar el nombre i característiques del personal
eventual de l’ajuntament.
Atesa la resolució d’alcaldia 1022/2007 de catorze de setembre de dos
mil set en que es resol nomenar al Sr. Pedro Ramos Pascual com a
personal eventual, de confiança i/o assessorament especial per a
ocupar la plaça d’Assessor de Planificació Territorial a temps parcial,
amb una jornada de treball de 21 hores setmanals amb una retribució
de 1.783,81 euros bruts mensuals per catorze pagues.
Atesa la resolució d’alcaldia 170/2008 de quinze de febrer de dos mil
vuit en que es resol nomenar al Sr. Xavier del Villar Berenguel com a
personal eventual, de confiança i/o assessorament especial per a
ocupar la plaça d’Assessor de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones
a temps parcial, amb una jornada de treball de 16 hores setmanals amb
una retribució de 1.571,42 euros bruts mensuals per catorze pagues.
Atès que les places del personal eventual, de confiança i/o
assessorament especial formen part de la plantilla de l’ajuntament i per
tant els seus sous venen relacionats a la relació de llocs de treball,
l’actualització de les seves retribucions anuals es duu a terme a través
de l’aprovació anual de la relació de llocs de treball que es fa
anualment amb l’aprovació del Pressupost de la Corporació.
Atesa la voluntat política de fer una reducció del 5% del seus sous i
assignacions polítiques en consonància al Reial Decret Llei 8/2010, de 20
de maig pel que es modifica la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2010 aplicant una reducció del sou
del personal funcionari i laboral al servei de les administracions
públiques.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aplicar una reducció del 5% de les retribucions establertes per
als Srs. Rafael Ros i Penedo, Manuel Álvarez i Herrera, Srs. Albert Gil i
Gutierrez, Jordi Fortí Gurgui, Marta Pujol Armengol, Montserrat Ametller
Viñamata i Santiago Raimí Fortuny. Amb caràcter retroactiu sobre la
nòmina de juny.
Segon.- Aplicar una reducció del 5% de les assignacions econòmiques
establertes per cada assistència a les sessions del Ple dels membres de la
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Corporació que no siguin de l’equip de govern.
retroactiu sobre les assistències del mes de juny.

Amb caràcter

Tercer.- Aplicar una reducció del 5% de la dotació econòmica per cada
regidor electe i per cada grup municipal. Amb caràcter retroactiu sobre
les dotacions del mes de juny.
Quart.- Aplicar una reducció del 5% de la retribució econòmica
establerta per als Srs. Pedro Ramos Pascual i Xavier del Villar Berenguel
com a personal eventual, de confiança i/o assessorament especial.
Amb caràcter retroactiu sobre les nòmines del mes de juny. ”
B.16- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 7/2010.
Sr. Manuel Álvarez: Portem a aprovació, a aprovar inicialment una
modificació de crèdit. Farem, són dos apartats diferents. Per una banda,
un dels punts que es va aprovar i que després amb el primer punt
d’aquest ple hem anullat, amb aquell ple extraordinari, era aprovar un
préstec d’un milió cinquanta mil euros per finançar les inversions que té
previst l’Ajuntament l’any que ve. Això, amb motiu del Decret que hem
comentat abans, l’any que ve, l’Ajuntament no podrà aprovar ni
concretar aquests préstecs. Per tant, el que fem, per poder garantir les
inversions plurianuals que tenim i continuar amb aquells projectes que
creiem que són necessaris pel municipi. Doncs, aprovem avui inicialment
la concertació d’un préstec d’un milió cinquanta mil euros. Aquest milió
cinquanta mil euros, com he dit abans i torno a repetir, és l’import que
anualment, l’Ajuntament de La Roca, es pot endeutar per fer les
inversions. Això seria una part del punt, l’altre part és... hem rebut en
concepte de sanció a l’empresa Can Bell Solà, que és l’empresa que
va adquirir la parcella d’aprofitament mig de Can Font de la Parera, i
que després no va fer front als pagaments dels quals tenia l’obligació
per adquirir la citada parcella. Tot això, hem aconseguit que la
parcella torni a ser de propietat municipal. Hem guanyat el contenciós
que s’havia posat i per contracte, l’Ajuntament ha pogut imposar una
sanció a aquesta empresa per import de 200, amb números rodons, de
205000 euros. Per tant, són 205.000 euros que no teníem i que ara tenim i
que també incorporem al pressupost. El repartiment que fem d’aquests
diners són el següent. Primer, parlaré dels 205.000 euros de Bell Solà i
després del milió cinquanta mil euros del préstec que com he comentat
abans concertem cada any.
Començo pels 205.000 euros. 100.000 d’aquests 205.000 van a la partida
d’energia elèctrica. Han de servir, també, per corregir el desfase que
vam tenir l’any passat amb aquesta partida i que era una de les
causants de les factures que vostè ha comentat, abans també. Com
també ho era la defensa jurídica, que en aquest Ajuntament, ja ho hem
comentat en diferents ocasions, continua sent una despesa enorme i
que s’ha disparat, i posem a aquesta partida 65.180 euros més. Després
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tenim en un concepte, en unes partides genèriques que diem “d’altres
despeses”, imports que serveixen per finançar obres o contractes que
hem hagut de fer per donar servei pels problemes ocasionats per la
nevada. Concretament, són tres partides una de 18.550 euros, una de
6.637 euros i una altre de 4.329 euros. I per últim, i per quadrar aquests
205.000 euros que dèiem, de Bell Solà, tenim 10.298 euros que passem a
la partida, per un conveni que tenim amb el Departament de l’Interior
de la Generalitat de Catalunya, per accedir a l’informació necessària
per la policia municipal. És un conveni signat des de l’any 2006 i que
aquest any també havíem de fer front. Això sumarien els 205.000 euros,
que com hem dit abans, sortirien de la sanció a Can Bell Solà.
Del milió cinquanta restant, que és el préstec que hem de concertar.
Tenim, són inversions per l’any que ve, algunes d’elles plurianuals, són
inversions que estaven treballades ja per l’equip de Govern, són
inversions de mandat i són inversions que no ens podem deixar perdre.
La primera seria el condicionament del Centre Cívic de Santa Agnès
amb un import de 104.000 euros, en números rodons. La segona seria un
import de 167.000 euros per l’escola bressol de la Torreta, també una
actuació molt important. 200.000 euros per la pacificació del carrer
Catalunya. 153.000 pel condicionament dels edificis municipals, aquí
entraria la modificació que hem de fer en aquest edifici, donat que el
següent mandat passem de 13 regidors, que són els que ara som aquí a
17 regidors, per tant, hem de fer una modificació important en aquesta
sala de plens. Amb una partida d’edificis i altres construccions generals,
20.000 euros més. Millora de l’espai públic 26.000 euros. Equips per a
processos d’informació 20.000 euros i adquisició de zones verdes
275.000 euros. I, amb un pla genèric de millora de carrers, per fer asfaltat
de carrers que necessitem i que estem fent, portant a terme durant
aquests anys, són 84.800 euros més. Quan algú s’ha preguntat abans
què hem fet, per exemple, amb els 4 milions d’euros que haurem
concertat amb préstecs durant aquest mandat, per exemple, el que
hem de dir és que 1.250.000 mil d’aquests 4 milions són per comprar
zones verdes. Zones verdes que l’Ajuntament té l’obligació d’adquirir
perquè la gestió urbanística que s’havia fet en els mandats anteriors
havia estat nefasta, en aquest sentit, i que ens ha comportat a pagar
1.250.000 euros quan això si s’hagués fet d’una altra manera, aquest
1.250.000 euros haguessin estat diners que podien servir per altres tipus
d’inversions molt més necessàries. Per tant, el primer punt seria aprovar
inicialment aquesta modificació que he explicat. El segon, el primer punt
seria el milió cinquanta, el segon el 205.000 euros de Bell Solà. El tercer,
publicar el present acord al BOP. I el quart, facultar al senyor AlcaldePresident, tant com àmpliament en dret sigui possible per la signatura
dels documents necessaris per l’execució del present acord. Gràcies.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies senyor Manuel Àlvarez. Algun comentari Sr.
Albert Gil? Algun comentari senyor Estapé?
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Sr. Miquel Estapé: Cap comentari, tot i les provocacions del Sr. Àlvarez.
Sr. Alcalde: Gràcies senyor Estapé. Com ha dit el Regidor d’Hisenda, és
important quan un ajuntament està sanejat, utilitzar l’endeutament
màxim que ens permet la llei, per garantir les inversions que són
necessàries per la població. Hem parlat aquí d’exemples com l’escola
bressol de la Torreta o com l’ampliació del Centre Cívic de Santa Agnès,
la remodelació del Centre Cívic de Santa Agnès o com el carrer
Catalunya de La Roca, per posar uns exemples. El fet de que es faci una
taula rasa, per tots els ajuntaments, i durant dos anys 2011-2012 no hi
hagi endeutament, pot dificultar molt la gestió municipal i pot dificultar
molt el poder fer actuacions durant el mandat vinent. Això, s’ha de
remodelar, s’ha de canviar. Hi ha ajuntaments que estem sanejats i hi ha
ajuntaments que no estan sanejats. El moment és difícil per tothom però
hi ha ajuntaments que no tenen endeutament, gens, hi ha que en tenim
però estem en els límits legals i hi ha ajuntaments que han deixat de
pagar la llum i l’aigua. Per tant, hi ha moltes situacions, i molt difícils.
Nosaltres avui aprovem aquest crèdit que sabem que podem suportar,
que podem suportar com endeutament de l’any que ve. I inclús, amb
l’ajust de la rebaixa del sou dels funcionaris, que hem vist abans, encara
tindríem la possibilitat d’amortitzar més, cosa que no utilitzarem,
evidentment, però que realment dificultarà molt tirar endavant un
ajuntament endavant, especialment el capítol 6 d’inversions si no es
pren una decisió sobre aquesta mesura, es matisa i se li dóna un altre
sentit, que realment pugui incentivar, no només el funcionament de
l’ajuntament, sinó l’obra pública tant necessària per generar activitat
econòmica. Realment, esperem que en aquests sis mesos que queden
fins a final d’any, hi hagi indicis o possibilitats de que això canviï i
puguem treballar en la mateixa línea que hem treballat fins ara.
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 pel 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 que d’acord amb l’article 35 del RD 500/90 l’Ajuntament de La
Roca del Vallès ha d’assignar crèdit per a la realització de despeses
específiques i determinades que no poden demorar-se fins a l’any 2011 i
per a les quals el crèdit previst resulta inexistent o insuficient i no és
objecte d’ampliació.
ATÈS que els suplements de crèdit i els crèdits extraordinaris es regulen al
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial Decret 500/90, de 20
d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de
Pressupostos.
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ATÈS que d’acord amb l’article 36 del RD 500/90, aquestes
modificacions poden finançar-se, entre d’altres, mitjançant operacions
de crèdit per a despeses d’inversions i amb nous o majors ingressos
efectivament recaptats sobre els totals dels previstos en algun concepte
del Pressupost corrent.
ATÈS que l’article 37 del RD 500/90, aquests expedients han de ser
incoats per ordre de l’Alcalde, havent-se d’acompanyar d’una
memòria justificativa de la necessitat de la mesura.
VIST l’ingrés efectivament recaptat en concepte de l’indemnització
relativa a la sentència 162/08 de data 25/04/2008 per incompliment del
contracte de compravenda de la parcella número 32 amb l’empresa
Can Bellsolà SL.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 7/2010 sota la
modalitat de Suplement de finançada amb operació de crèdits i
ingressos efectivament recaptats amb el següent detall:
Partides suplementades:
Partida
05 330 63200
08 321 62200
02 155 61900
01 920 62201
01 920 63201
02 169 61902
01 920 63600
02 169 60000
06 155 61904
13 331 22628
12 172 22628
11 172 22628
01 920 22604
06 160 22100

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

Import
104.321,00
167.279,00
200.000,00
153.600,00
20.000,00
25.000,00
20.000,00
275.000,00
84.800,00
4.329,34
6.637,50
18.554,22
65.180,04
100.000,00

Finançament:
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Partida Denominació
Import
Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del
91300 sector públic
1.050.000,00
39111 Sanció Can Bellsolà
194.701,10

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 7/2010 sota la
modalitat de Crèdits extraordinaris finançada amb ingressos
efectivament recaptats amb el següent detall:
Partides creades:
Partida
Denominació
Import
03
130 Conveni Sistema d'informació
45001
Policial
10.298,90
Finançament:
Partida
39111

Denominació
Import
Sanció
Can
Bellsolà
10.298,90

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.- Facultar al Sr. Alcalde - President, tant àmpliament com en Dret
sigui possible per a les signatures dels documents necessaris per
l’execució d’aquest acord.”
B.17- Aprovació de les festes locals per a l’any 2011.
Sr. Alcalde.Sr. Rafael Ros: Si. Aprovat per 7 vots favorables i 6 abstencions.
El punt B17 tracta de l’aprovació de les festes locals per l’any 2011.
Si, aquestes festes normalment s’aproven el mes de setembre però a
l’haver canviat la data del Ple del mes de setembre, les hem hagut
d’anticipar en aquest Ple per poder-les diligenciar amb el temps
suficient.
Es proposen per La Roca Centre el dilluns 12 de setembre, de l’any 2011,
que seria la Festa Major. I el dilluns 28 de novembre, tenint en compte
que Sant Sadurní és el dimarts 29. Si poséssim festiu el dia que toca, el
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dia 29 es generaria un pont, especialment, a nivell escolar. Llavors, s’ha
cregut més oportú que sigui el dia 28, de manera que sigui. Bàsicament
aquesta festa forma part dels convenis collectius de les diferents
empreses del municipi. Però bàsicament es segueix a nivell escolar,
entitats bancàries, una mica al comerç, vull dir, una mica el que és
l’activitat local pròpiament dita.
A la Torreta, el dilluns 2 de maig, que coincideix amb la festa major, la
festa de la Creu, perdó, la festa d’hivern. I el dilluns 18 de juliol que no
incideix en l’activitat escolar, perquè ja ha acabat l’activitat.
I a Santa Agnès, per primer cop tindrem escola, per tant, hem hagut de
tenir en compte la situació de la festa d’hivern. El divendres 21 de gener
i el dimecres 24 d’agost.
Algun comentari Sr. Albert Gil?
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació el dictamen, el qual
resta aprovat per unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“El Departament de Treball Serveis Territorials a Barcelona de la
Generalitat de Catalunya ha començat a preparar l’Ordre de Festes
Locals a Catalunya per l’any 2011 i, mitjançant escrit amb registre
d’entrada número 4797/10, de data 28 de juny de 2010, requereix a
l’Ajuntament de La Roca del Vallès a fi de que fixi les festes locals del
municipi abans del proper dia 30 de setembre de 2010.
L’òrgan competent per a la fixació de les festes locals és el Ple de la
Corporació, de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983,
de 28 juliol, en relació amb l’article 22.2 q) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Vist l’informe de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Designar les següents dates com dies de festa local per a l’any
2011 :
. La Roca-Centre :
Dilluns, 12 de setembre
Dilluns, 28 de novembre
. La Torreta :
Dilluns, 2 de maig
Dilluns, 18 de juliol
. Santa Agnès :
Divendres, 21 de gener
Dimecres, 24 d’agost
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SEGON.- Comunicar el present acord al Departament de Treball de
Serveis Territorials de Barcelona de la Generalitat de Catalunya.”
B.18- Moció, presentada pel Grup Municipal del PSC, de millores en la
mobilitat del nucli antic i en les contribucions especials del C/ Major i el
C/ Església.
Sr. Alcalde.- Passem al punt B18. És una moció presentada pel grup
municipal del PSC de millores en la mobilitat del nucli antic i amb les
contribucions especials del carrer Major i del carrer de l’Església.
Té la paraula el Senyor Miquel Estapé.
Sr. Miquel Estapé: Si, retirem aquesta moció i passem directament al
punt 19, que és una altra moció.
Es retira la moció la qual, literalment, diu:
“Antecedents
Atès el projecte de peatonalització del carrer Major i un tram del carrer
Església, i el corresponent expedient de contribucions especials, però no
es van aprovar cap d’ells.
Atès que el grup municipal del PSC s’ha reunit amb l’AAVV i ha parlat
amb alguns veïns del carrer que ens han traslladat algunes millores
importants que afecten directa o indirectament als projectes presentats.
Atès que l’alcalde de la Roca en sessió plenària després de la recepció
de la plaça del Mogent, es va comprometre a garantir que l’obra
pendent d’executar per l’Incasòl de peatonalització del carrer Major,
estimada en uns 100.000€, es recuperaria quan es peatonalitzés tot el
carrer.
PROPOSTA D’ACORD
Vist l’informe de la Comissió Informativa,
Els regidors i regidores del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya, proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Instar a l’alcalde de la Roca, Rafael Ros, a realitzar les gestions i tràmits
oportuns per a portar a terme les següents actuacions:
Modificar les propostes dels projectes de peatonalització i de
contribucions especials del carrer Major, i la urbanització del Pla de les
Hortes per a que es tinguin en compte les següents peticions:
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1. Executar el projecte d’urbanització del pla de les Hortes, tal com
es aprovar amb els informes tècnics i jurídics favorables, en el
següent sentit:
a. Facilitar l’accés amb vehicle a la part del darrera del carrer
Major, restringit als veïns que donen al pla de les Hortes.
b. Fer de dos sentits el tram final de l’avinguda del pla de les
Hortes que connecta amb el carrer Església, per a millorar
els problemes de mobilitat actual de la zona.
2. Reclamar a l’Incasol que finalitzi la urbanització del tram del carrer
Major inclòs en el projecte de la plaça del Mogent o bé que es
compensi econòmicament a l’Ajuntament l’obra no feta.”
B.19- Moció, presentada pel Grup Municipal del PSC, per millorar la
mobilitat de la Roca centre, transformar el C/ Catalunya en un passeig i
revisar el projecte d’urbanitzar del C/ Sant Sadurní.
Sr. Alcalde: El punt 19 és la moció presentada pel grup municipal del
PSC per millorar la mobilitat de La Roca Centre, transformar el carrer
Catalunya en un passeig i revisar el projecte d’urbanitzar el carrer Sant
Sadurní.
Té la paraula el sr. Miquel Estapé.
Sr. Miquel Estapé: (sense audio durant 1 min i mig aprox.)
Sr. Miquel Estapé: Hem presentat una moció en el mateix sentit que hem
presentat allegacions en el projecte d’urbanització del carrer Sant
Sadurní. Concretament, primer m’ajudaré de les imatges per poder
explicar els antecedents d’aquesta moció i finalment explicaré les
propostes corresponents.
Aquesta és una imatge extreta del Pla general de l’any 91 on es pot
veure perfectament, a un extrem hi ha el camp de futbol i la piscina, on
hi ha el carrer Sant Sadurní dibuixat en la seva totalitat des del carrer
Indústria fins la carretera de Vilanova. És un vial definit en el Pla General i
és un vial que permet a l’Ajuntament, com ha fet amb un trocet de
l’alçada del camp de futbol, fer una expropiació per la via de l’
ocupació directa.
Algunes dades del trànsit que es van comentar a la presentació del
darrer 30 de juny, per part de la Diputació de Barcelona. Pel carrer
Catalunya circulen 100.000 vehicles al dia, dels quals uns 5.000 són de
pas, i d’aquest 5.000 uns 600 són camions, camions, vehicles de gran
tonatge. Estem parlant d’un tràfic molt important. La proposta que es va
explicar per part de l’Ajuntament, amb la qual es vol pacificar el tràfic
del centre del poble, al nostre entendre és aquesta, si no ja m’ho
corregirà.
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Abans d’entrar en aquests detalls voldria fer el comentari de que estem
totalment d’acord amb la necessitat de pacificar el trànsit del poble.
Tots els grups municipals ho portàvem al nostre programa electoral. Per
tant, aquest projecte té el nostre recolzament, des del punt de vista que
és un projecte important que necessita dedicar-hi temps i recursos i un
ampli procés de participació ciutadana.
Ara bé, aquest és un projecte estratègic però la forma en la que s’ha
plantejat a nosaltres ens planteja moltíssims dubtes. Creiem que no
s’està fent correctament. La proposta que va plantejar l’equip de
govern és que el carrer Catalunya en la seva banda sud, des del barri
Reixach fins la carretera d’Òrrius fos de doble sentit i a partir de la
carretera d’Òrrius fins al centre del poble fos d’un sol sentit. I l’altre sentit
de circulació, circulés pel carrer Sant Sadurní a l’existent fins el nou tram,
a l’alçada del camp de futbol i, després, enllacés amb el carrer Tenor
Vinyes per tornar a anar cap al carrer Catalunya. Aquesta proposta, en
el nostre entendre, planteja greus problemes. I aquesta proposta també,
vull deixar clar, que la meva interpretació de la presentació que es va
fer el 30 de juny, aquesta és una proposta de l’Ajuntament, i llegint la
documentació, la poca documentació a la que hem tingut accés del
Pla de Mobilitat, queda clar que és l’Ajuntament qui ha proposat
aquesta solució i que la Diputació l’únic que ha fet és donar suport
tècnic a la proposta de l’Ajuntament. Per lo tant, aquesta no és una
proposta de la Diputació i dels Serveis Tècnics de la Diputació, és una
proposta de l’Ajuntament que ha comptat amb el suport tècnic de la
Diputació i creiem que aquest és un matís important.
Amb aquesta proposta el carrer Catalunya continua sent carretera,
continua circulant el tràfic de pas i els camions. Per tant, el gran objectiu
de treure el tràfic de pas del carrer Catalunya, no ho aconseguim. Si
que és veritat que al fer-ho d’un sol sentit reduïm el tràfic a la meitat.
Però aquest és un guany relatiu, perquè al final els ciutadans que
circulen per una vorera veuran passar pel seu costat de la vorera
exactament els mateixos vehicles que ara. Per tant, és un guany però un
guany relatiu. Amb aquesta proposta, si el carrer Catalunya continua
sent carretera, no es podran posar elements reductors de velocitat
perquè la Diputació no ens ho permetrà. No permetrà que fiquem
passos elevats si passen els camions i fan tot el soroll amb les caixes dels
camions. Per suposat, no es podrà prohibir els pas dels camions pel
centre del poble. Aquesta proposta respecte al carrer Catalunya no és
tot lo ambiciosa que se’ns havia plantejat i que se’ns havia promès,
repetidament els darrers anys. A més a més, per poder portar a terme
aquesta actuació tenim que el carrer Tenor Vinyes el transformem amb
una carretera, com a mínim d’un sol sentit, però quan hi hagi en obres el
carrer Catalunya serà de doble sentit perquè els vehicles per algun lloc
hauran de passar. Un carrer de centre de poble, que està travessat per
la Rambla, que està travessat pel carrer Gayarre, que és un carrer
veïnal, on circulen moltes persones a peu, el transformarem en una
carretera on, com a mínim, circularan 3.500 vehicles al dia i quan
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estiguin les obres 7.000. A més a més, aquest carrer Tenor Vinyes en el
seu enllaç amb el carrer Catalunya planteja uns girs molt complexes. Tot
això provoca inseguretat i riscos d’accidents.
El tercer punt que voldríem comentar sobre aquesta proposta, és que
se’ns ha plantejat amb retard. Un projecte estratègic com aquest
s’hauria amb molt més temps d’antelació. I no quan el període
d’allegacions ja estava finalitzat. Això no és informació pública, això no
és participació ciutadana.
Quina és la proposta que nosaltres presentem? Ens critica que sempre
posem pals a les rodes i nosaltres sempre plantegem propostes
alternatives.
La proposta que entenem que és sensata i que ja es dibuixava en el Pla
General, és la de fer servir el carrer Sant Sadurní com una via de doble
sentit on derivar tot el tràfic de pas. Com a mínim durant els propers 4 o
5 o 6 anys mentre no es construeix l’orbital, perdó, els laterals de
l’autopista que podran funcionar com a ronda del municipi. Els laterals
de l’autopista és una obra que fa molt temps que està pendent i que
amb aquests 3, 4 anys propers segur que s’iniciarà l’obra.
Amb aquesta proposta desviem tot el tràfic de pas, al voltant d’uns
6.000 vehicles, i aconseguim que el carrer Catalunya, doncs no hi circuli
tràfic de pas, no hi circulin camions i poder fer totes les actuacions de
pacificació de tràfic que amb la proposta que treballava la Diputació,
em semblen molt raonables, i que guanyen, permeten guanyar molt la
qualitat de vida de tots els veïns del centre del municipi.
Aquesta proposta, se’ns diu, que és impossible. Inicialment, se’ns va dir
que era impossible perquè un tros circulava pel Pla de la Molinada i no
es podia fer aquesta expropiació igual que s’ha fet amb el primer tram.
Bé, ja hem vist en el Pla General que tot el carrer Sant Sadurní està en el
Pla general i el que s’ha fet en un tram es pot fer en la totalitat.
Se’ns ha dit també que és impossible pel tema econòmic. I és cert, que
això suposa una inversió molt més important. Al voltant del milió i mig
d’euros que vostè ha comentat, segurament, un milió dos-cents, un milió
cinc-cents, aquí hi hauria economies d’escala si es fes tot alhora. És cert
que costa més diners. Però aquí és la decisió més important que vostès
han de prendre. Aquest és un dels projectes més importants que té el
municipi? Vostès estan governant i vostès han de decidir com prioritzen
els diners del pressupost, com prioritzen tots els diners que han tingut de
totes les subvencions, de tots els ajuts de totes les administracions.
Aquests deu milions d’euros que jo faig referència. Com prioritza només
amb el pressupost d’enguany, si comptem totes les partides que fan
referència a obres de Pla Zapatero, obres de reurbanització, obres de
pacificació, tenim gairebé dos milions d’euros. Només enguany. Vostès
decideixin com prioritzen i si prefereixen invertir aquests diners en obrir el
carrer Sant Sadurní o en fer altres actuacions al municipi, com reobrir
voreres aquí al costat de l’escola o traslladar la petanca de la Torreta
que ens costa 200.000 euros o fer una nova passera del riu que costa
200.000 euros més, al costat d’una que ja és existent. Vostès estan
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governant i tenen la capacitat de decisió. El que nosaltres aquí estem
proposant és que aquesta és una actuació prioritària i que els recursos
que té l’Ajuntament s’haurien de prioritzar amb aquesta actuació.
Quines són les propostes que fem, concretes, en aquesta moció?
Primer: obrir un nou termini de presentació d’allegacions al projecte del
carrer Sant Sadurní. És prou important perquè tots els ciutadans hi puguin
participar. No han tingut l’oportunitat. Quan se’ls ha informat, ja havia
acabat el període d’allegacions.
Segon: publicar al web municipal la informació dels projectes, del
projecte de Sant Sadurní, del projecte del carrer Catalunya, del Pla de
Mobilitat de la Diputació, aquesta informació no està publicada i els
ciutadans no tenen al seu abast aquesta informació detallada per
poder tenir bon criteri i poder presentar al.legacions, no l’hem tinguda ni
nosaltres per poder fer al.legacions.
Ens pot dir com ens va dir en el Centre Cultural que és que clar,
formalment encara no s’ha lliurat, doncs publiqui els esborranys i digui
que són esborranys susceptibles de modificació, perquè oi que es va fer
una presentació al Centre Cultural i es va ensenyar aquesta informació,
oi que s’estan prenent decisions sobre aquests projectes i aprovant un
tram del projecte carrer Sant Sadurní fent-lo d’un sol sentit ? Doncs
publiqui tota la informació perquè els ciutadans en tinguin coneixement.
La tercera proposta és que ampliï l’estudi de mobilitat de la Diputació.
Tenim la sensació, com que no hem pogut veure el contingut, però
tenim la sensació pel que es va explicar que és un estudi reduït , primer
perquè a aquest estudi, el carrer Sant Sadurní que es planteja d’un sol
sentit, un dia haurà de suportar el tràfic que generi quan hi hagi
habitatges en el Pla de la Molinada i això s’ha de tenir present
prèviament que generarà un increment de tràfic, si és clar d’un sol
sentit, poca capacitat tindrà per absorbir aquest tràfic; I el Pla de la
Molinada no és una qüestió de deu o quinze anys, perquè si no no
veurem ni IES, ni ampliació de zona esportiva, ni nous equipaments,
noves escoles que faran falta, és una cosa a no més curt termini,
segurament la situació econòmica l’endarrerirà una mica, però és l’únic
espai que té el municipi ara per allotjar nous equipaments i fan falta
aquests terrenys d’equipaments, per lo tant no ens vengui la moto de
que el pla de la Molinada serà d’aquí deu o quinze anys.
Proposem ampliar aquest estudi de mobilitat calculant aquest
increment , l’increment de mobilitat que es generarà en aquesta zona,
proposem també que l’estudi de mobilitat tingui en compte els canvis
de direccions que s’estan fent a l’entorn de les escoles amb quin criteri
amb quin estudi s’està canviant tots els carrers de l’entorn de les escoles
amb tot el trasbals que això suposarà, la Diputació no va fer cap
menció que hagi assessorat en aquest tema, lo lògic quan es fa un
canvi d’aquesta magnitud és que hi hagi un estudi previ i que avaluï
realment els possibles problemes que hi hagi, si això no s’ha fet
demanem que la Diputació ho faci.
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Quart, demanar a la Generalitat de Catalunya o a la Diputació de
Barcelona el traspàs de la titularitat del carrer Catalunya per tal de
realment transformar-la en un passeig, si no tenim la titularitat no
podrem fer ni passos elevats ni zones a un sol nivell que interconnectin
l’ajuntament amb la plaça de Can Torrents ni res del que tot el que s’ha
comentat i lo que ens demana la Diputació i la Generalitat és que
tinguem una alternativa, per lo tant demanem aquest traspàs
condicionat a que estem treballant o hauríem de treballar l’alternativa
de desenvolupar tot el carrer Sant Sadurní com una via de doble sentit.
Cinquè, modificar el projecte de Sant Sadurní, el que hem aprovat avui
és totalment insuficient, s’ha d’estudiar la totalitat i en doble sentit.
Sisè, prioritzar els diners que hi ha al pressupost d’enguany a obrir el
carrer Sant Sadurní, per nosaltres aquesta és la prioritat i volem que les
coses es facin ben fetes, i hi ha diners en el pressupost i pot ser d’aquí a
les eleccions només es podrà obrir el carrer Sant Sadurní però serà una
gran obra i una obra de futur i el següent mandat es podrà transformar
el carrer Catalunya, però fem una obra que realment quedi, que aporti
beneficis ara, que no perjudiqui a ningú, i finalment lo que proposem és
que es torni a fer una presentació pública tenint en compte tots aquest
canvis en aquests projectes.
En conclusió demanem que s’estudiï l’alternativa del carrer Sant Sadurní
per derivar tot el tràfic fent-lo de doble sentit i fent la totalitat, un
projecte de la totalitat del carrer Sant Sadurní des de la carretera de
Vilanova fins el carrer Industria, que es faci ben fet, no fem ara un carrer
d’un sol sentit que en genera molts problemes i que es tingui en compte
especialment que l’alternativa que ara es planteja pot generar greus
prejudicis als veïns de la Rambla Sud. Gràcies
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Estapé. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Albert Gil: Si, varies coses, només el tema de les calçades laterals és
una percepció que vostè té perquè en cap moment aquestes calçades
laterals que vostè diu que estan avançades i que es podran fer, inclús el
tècnic de la Diputació en la presentació va dir que això no se sabria ni
quan es podrien fer, quan parles amb qui realment s’està treballant el
tema que és els propis tècnics de la Diputació et diuen que això va per
molt més llarg per tant aquests quatre anys que diu vostè és com si en
diem dos perquè les sensacions poden ser que ara arreglarem el país,
que l’economia tornarà a funcionar i en seguida ho podrem resoldre.
El que vostè ens està proposant és la nova carretera al carrer Sant
Sadurní és una altra opció, vostè diu que el pla de la Molinada s’ha de
desenvolupar en els propers anys, doncs bé en els propers anys tindrem
una carretera que quan desenvolupem això el perill que ara tenim al
carrer Catalunya el tindrem al carrer Sant Sadurní, és bo que vostè
cregui en el tècnic en les coses que li interessen però quan li parlen de
que per Tenor Vinyes podrien sortir els camions, vehicles, etc, vostè ho
nega, en la pròpia presentació ho neguen, per tant vull dir, està molt
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be que creure’s la feina dels tècnics quan t’interessen, quan no
t’interessen no ens la creiem. La Diputació de Barcelona va presentar els
dos projectes: el carrer Catalunya d’un sol sentit i Sant Sadurní d’un sol
sentit i doble sentit, en cap moment van dir que la Generalitat ens donés
la carretera, que passés a ser un carrer i per tant pacificar-lo possant-li
els obstacles que vostè parla, això no és cert ells van dir que mentre no
hi haguessin les calçades laterals carrer Catalunya sempre seria una
carretera, per tant això que vostè diu no és veritat o com a mínim la
Generalitat no ho entén, si vostè ho pot canviar doncs probablement
tingui més poder del que nosaltres hem tingut a l’hora de parlar amb la
pròpia Generalitat i la Diputació, ells sempre han dit que si nosaltres
donem dos sentits a Sant Sadurní, allò és un carrer de doble sentit, la
carretera sempre segueix sent carrer Catalunya, per tant encara que la
carretera tingui una direcció estem a les mateixes, la pacificació que
vostè ens diu no es podria fer tal com ells ens ho han tramès.
Pel que fa al tema d’endarreriment de poc temps ja li he comentat són
percepcions, vostè ara diu fem Sant Sadurní i desprès farem carrer
Catalunya, probablement fem Sant Sadurní i sabrem mai quan farem
carrer Catalunya, carrer Catalunya fa molts anys que està així no s’hi ha
fet cap mena d’actuació mai per tant no s’ha cregut mai que fos
prioritària, ara sí que es creu, es treballa i es parla. Els tècnics redactors
ens van dir: doble sentit té coses bones i dolentes, sentit únic unes coses
bones i unes de dolentes, no ens agafem només al que ens interessi, vull
dir si vostè no vol entendre que nosaltres podem valorar una visió que
se’ns planteja que parlem amb els tècnics i que ens diuen que funciona,
ells també diuen que la següent doble sentit també funcionarà però
diuen que també doble sentit funcionarà a Tenor Vinyes, si vostè no es
creu que aquests tècnics són capaços de dir la veritat en el carrer Tenor
Vinyes, no es cregui tampoc el carrer Sant Sadurní serà la solució que
vostè va voler entendre en les seves paraules, entenem que és un
projecte que s’ha de fer, que s’hauria d’haver fet fa molt de temps i que
la seva visió dels projectes i que aquest projecte ha de ser l’únic
probablement fins dintre d’aquest mandat, doncs no, dintre d’aquest
mandat, com ja li hem dit en els punts anteriors en els crèdits, hi ha
moltes coses que són molt importants també pel municipi com és
l’escola bressol, com és el Centre Cívic de Santa Agnès, com són coses
que s’han de fer amb aquest diners que tenim, per tant si vostè realment
creu això que ha comentat doncs suposo que no és la mateixa visió que
en tenim nosaltres. Gràcies.
Sr. Alcalde: Gràcies Sr. Albert Gil, algun comentari Sr. Manel Álvarez?
Sr. Manel Álvarez: Sí. A veure, celebrem de veritat que la percepció que
tenim nosaltres com a equip de govern de que aquesta actuació és
una actuació prioritària també ho sigui ara pel grup del PSC, ho
celebrem de veritat, estem convençuts de que és una cosa necessària
pel poble i estem convençuts de sempre, abans parlava amb uns veïns i
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jo recordo el míting de final de campanya de fa tres mandats, estàvem
a la plaça de l’Era i nosaltres ja dèiem de que aquesta carretera i fèiem
així, i parlaven del carrer Catalunya, aquesta carretera s’ha de convertir
en carrer i en aquell moment parlaven del pla de dignificació de
travesseres que tenia la Diputació, la Diputació ja fa molts anys que està
treballant amb els ajuntaments per solucionar aquests problemes, les
carreteres que passen pels centres del poble i que són una herència del
passat, de quan els pobles eren petits, de quan no podien passar per
altra banda, però que amb el temps han canviat les sensibilitat, han
canviat també les necessitats i les carreteres s’han de treure, per tant
celebrem i estem d’acord en que el centre del poble no pot ser la
carretera que tenim actualment, com no és un projecte de la Diputació,
al senyor Estapé no li agrada, perquè diu que aquest és un projecte de
l’ajuntament, que no és un projecte que posi sobre la taula la Diputació,
sinó que la Diputació en tot cas el valida, per tant arribem a la conclusió
de que si fos la Diputació potser s’ho creuria però com és l’ajuntament
doncs no se’l creu i com no se’l creu i estem aquí per dir tot el contrari
que diem des de l’equip de govern doncs proposem altres coses, és
una manera de fer política també, nosaltres entenem que la política ha
d’anar i sobretot en projectes prioritaris que ens creiem tots, i creiem que
vostès també, hauríem d’anar tots a una. El carrer Catalunya com li ha
dit el company d’Esquerra Republicana, fins que no tinguem
l’alternativa de les calçades laterals, la Generalitat el considerarà
carretera i així serà fins que no tinguem les alternatives reals al trànsit de
la Roca que són les calçades laterals que trigaran més o menys temps,
que s’havien de presentar a les informatives em sembla que era aquest
mes o el mes passat i que no s’han presentat i que al pas que anem no
es presentaran, que és una obra que ha de fer la Generalitat, que és
una obra que no ha de fer l’ajuntament, ha de fer la Generalitat i que
és una obra necessària que nosaltres hem participat i hem dit allò que
necessita el municipi de la Roca, hem presentat al.legacions, hem parlat
en diferents ocasions amb ells i hem anat fins i tot en companyia de
l’alcalde de Granollers a parlar d’aquestes calçades laterals, per tant
l’alternativa real al carrer Catalunya són les calçades laterals i les
calçades laterals les ha de fer la Generalitat. El carrer Catalunya serà
sempre, per tant, carretera, ens agradi o no ens agradi, ara, ara és un
carrer, és una carretera de dos carrils, que quan passa un camió si vas
per la vorera estreta et fa por, no cal que us expliqui a ningú, tots hem
passat per aquesta situació d’anar per aquelles voreres estretes de
davant del sindicat que passi un camió, que s’hagi d’acostar a la vorera
perquè ve un altre camió de cara i que tens la sensació que allò et
xuclarà i que tu aniràs a parar a sota les rodes dels camions, aquesta és
la realitat que estem patint de fa molts anys a la Roca i és una realitat
que ara tenim la possibilitat de canviar, ara tenim la possibilitat de
canviar, tenim finançament per fer el que podem fer, hem aconseguit
de la Diputació finançament per fer el que podem fer i no més perquè
les administracions o les empreses o qui sigui ,quan dóna una subvenció
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o ajuda un ajuntament ho fa per una obra en concret, no et diu dono
cent mil euros i fes el que vulguis amb aquest cent mil euros, tu has de
demanar aquests diners per un projecte en concret. Vostès estan
mentint i estan traslladant informació que no és correcte als ciutadans
de La Roca quan diuen que estem malgastant 750.000 euros amb el
projecte del Parc Fluvial que estem fent a la Roca i dic que estan
mentint perquè suposo que ho saben, que aquest és un conveni que
s’ha signat amb ATLL i que aquests diners venen només per aquesta
obra i que ATLL no dóna diners per fer carreteres per exemple, ni per fer
escoles, ni per fer pavellons, ATLL tenia l’obligació de reposar el carrer
que havia fet malbé quan havia passat la canonada per donar servei a
Aigua Barcelona, tenia la obligació d’arreglar aquest carrer i nosaltres,
jo crec que en una actuació molt positiva pel poble vàrem aconseguir
més diners d’aquells que ells en principi tenien previstos gastar-se, que
eren 150.000 euros, vostès fins aquell moment el que havien fet és
aconseguir diners per, em sembla que eren 10.000, 20.000 euros com a
màxim per netejar el riu, nosaltres hem aconseguit 600.000 euros més per
fer un Parc Fluvial, només per fer el Parc Fluvial, aquests diners per molt
que vostès intoxiquin no es poden fer servir per finançar aquest projecte,
i vostès ho saben, perquè ho hem comentat aquí en diferents ocasions, i
per tant quan els hi expliquen a la gent del carrer que estem malgastant
750.000 euros estan mentint. Descartem aquests 750.000 euros, que no
els podem fer servir en aquest projecte i que ojalà els hi poguéssim fer
servir, que no estic dient que no ho faríem, dic que no els podem fer
servir i que o els gastem allà o no els tenim.
Ha parlat també del Plan Zapatero, miri hi ha obres, o sigui el Plan
Zapatero marca una condició molt important i es que els projectes que
finança no poden tenir finançament d’altres administracions, no poden
tenir un finançament extra, o sigui el Plan Zapatero posa aquells diners i
allò s’ha de fer amb aquells diner i punto. Per tant no podem buscar
cofinançament per fer aquest projecte amb el Plan Zapatero, no
podem fer –ho perquè les normes per demanar els diners amb aquests
Plans Zapatero, perquè ens entenguem, diuen que els projectes que es
facin amb aquells diners no podran tenir cofinançament i aquí tenim
cofinançament, tenim 450.000 euros de fa tres anys, que vam
aconseguir de la Diputació de Barcelona, per tant els Plans Zapatero no
es podien fer servir tampoc en aquest projecte. Li dic una altra cosa,
aquest projecte és importantíssim per La Roca, ja he comentat que fa
molts anys que estem parlant d’aquest projecte, però escolti’m, hi han
projectes que també ho són, hi han altres prioritats de la Roca, hi ha una
prioritat que és importantíssima per aquest equip de govern i és fer una
escola bressol a La Torreta, tenim el finançament, hem pactat amb la
Generalitat el cofinançament, ells posen el 50% i nosaltres el 50% restant,
per tant tenim el finançament, això és importantíssim per la Roca, és
donar servei a la gent de la Torreta, als ciutadans de la Torreta, tenim
una necessitat d’escola bressol i l’escola bressol no ha d’anar darrera
d’obrir aquest carrer, no pot anar darrera d’obrir aquest carrer, no tenim
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1.500.000 euros extres per obrir aquest carrer, per desgràcia no tenim
1.500.000 euros extres per obrir aquest carrer i dic per desgràcia perquè
tots ho veiem claríssim, no estem en contra d’aquest tram de carrer, ho
hem dibuixat, ha sortit al butlletí, a la presentació que es va fer al Centre
Cultural parlàvem de dues fases de projecte una primera fase perquè
no teníem més remei que és aquesta, que funciona, que tenim
finançament, que ho podem fer i una segona fase que hem de fer que
és aquesta altra i que farem quan tinguem finançament d’entrada,
però també quan tinguem clar, com abans hem dit, que hem de fer a
aquesta zona d’aquí, en la Molinada. Durant molts anys a aquest
municipi s’ha improvisat, no s’ha planificat, nosaltres creiem que les
coses s’han de fer ben fetes, i aquesta és una bona solució, és una
solució factible, no és fer volar coloms, és una cosa que es pot fer i
vostès precisament perquè es pot fer estan en contra. La proposta del
carrer Sant Sadurní com a carretera, aquest equip de govern la
descarta completament, la descarta completament, no podem
traslladar el problema del carrer Catalunya, de la carretera del carrer
Catalunya al carrer Sant Sadurní, tenim mig pactat amb Ensenyament
que fem un IES a la zona al costat de la zona esportiva, volem traslladar
la carretera entre la zona esportiva i un IES? Hem presentat projectes
que s’hauran de concretar quan tinguem finançament, quan el trobem,
per fer amb tota aquesta pastilla d’equipaments, que sempre hem dit
que és la solució pels equipaments que necessita la Roca, centres de
dia, casals d’avis, ampliar la zona esportiva que s’ha quedat petita, el
primer dia quan vostè posava la primera pedra que va ser un dels seus
primers actes com a alcalde va dir i quan això es quedi petit farem una
passera i ampliarem aquí al costat, estaven posant la primera pedra.
Això ho va dir vostè en el seu discurs de la primera pedra, per tant les
coses s’han de fer amb criteri, s’han de fer si es poden fer, no es pot
enganyar al ciutadà i no podem dir que això es pot fer si no tenim
recursos, no els tenim, això no es pot fer, no tenim recursos, fins fa no
gaire, els que habitualment no vénen als plens, els altres ja ho saben, un
projecte prioritari per aquest poble era fer un mini pavelló i ens havien
de gastar 700.000 euros en fer un mini pavelló, que tampoc teníem,
aquella prioritat en menys de tres mesos ha passat a la història i ara la
prioritat és el carrer Sant Sadurní, però és una prioritat que amb la seva
petició és inviable, siguem realistes, la proposta que portem és algo que
es pot fer, que té problemes, que els té, però que soluciona molts
d’altres també, que haurem de parlar molt amb els veïns sobre tot del
carrer Tenor Vinyes, evidentment, haurem de parlar molt, el carrer Tenor
Vinyes no pot ser de doble sentit, si estan dient que no pot girar un
camió, com volem que girin dos camions?
Sr. Estapé : ... (no s’entèn)
Alcalde: Sr. Estapé, està contestant el Sr. Alvarez. Desprès té un torn de
replica.
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Sr. Manel Álvarez: Jo quan vostè ha parlat i ha fet la seva exposició no
he dit res, he mirat de ser educat i correcte i li demano el mateix tracte si
us plau.
Miri, això és una pregunta que hem fet tots, o sigui què passarà quan
tinguem el cacau de les obres perquè serà un cacau, serà un problema
important i ningú ha d’amagar això, o sigui obrir carrers per passar
canonades de clavegueram, per serveis, per eixamplar encara que sigui
voreres, és un problema molt gran i per tant per alguna banda hauran
de passar els cotxes i els camions, és veritat, però es que en totes les
obres d’urbanització, en totes, quan s’aprova el projecte hi ha una cosa
que és un estudi de quins són els itineraris alternatius que han de fer servir
els vehicles, siguin cotxes, bicicletes, camions, els que siguin, que
necessiten passar per aquell carrer i que resulta que el carrer està en
obra per tant tindrem vies alternatives, que no han de ser
necessariament, perquè ho ha de ser, que el carrer Tenor Vinyes sigui de
doble sentit, es que no ho han de ser necessariament això, ja ho
veurem, hi ha tècnics que estudiaran, hi ha sentit comú, que podem
posar tots, ja ens diran per on han de passar aquests vehicles que quan
estiguem en obres doncs hauran de passar, però això ha passat sempre,
ha passat en totes les obres de tots els carrers, per tant això es
solucionarà quan toqui i no posem una pedra més en el camí, ja es
solucionarà, vostès estan en conta d’eixamplar voreres, això que vostès
han finançat.
Sr. Estapé: Sr. Álvarez si m’en deixa veure un, perquè encara no he vist
cap...
Sr. Alcalde: Silenci si us plau Sr. Estapé, permeti que el Sr. Alvarez acabi
la seva intervenció. Sr. Estapé, el regidor està en ús de la paraula, si us
plau . Sr. Estapé, Sr. Cortes, Sr. Cortés, el regidor està en ús de la paraula,
no cal que el faci rectificar, ell pot pensar i expresar-se sense faltar el
respecte a ningú.
Sr. Alcalde: Potser sí que ho sap. Ens permetrà continuar el Ple? Sr. Cortés
si us plau continuem el Ple. Sr. Álvarez endavant.
Sr. Manel Álvarez: Vostès diuen prou d’aixecar voreres per empitjorar el
trànsit en lloc de millorar-lo, nosaltres estem completament en contra
d’això, aquesta afirmació és una afirmació que es feia o que es podia
fer fa quaranta anys, però no en la situació actual, nosaltres .........
nosaltres algú fins i tot va dir que no veuen que no hi ha comerç al
carrer Catalunya? Hòstia, és veritat, no hi ha, doncs amb les voreres
més amples pot ser en tindrem, amb voreres més amples.
Que no es llencin els diners dels ciutadans urbanitzant un tram del carrer
Sant Sadurní que no té cap sortida, la té, la té, la té. I per anar
directament als seus punts jo crec que ja els hi contestat eh? Però
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perquè vegi que allò que demana està pràcticament tot fet, hi ha els
antecedents, hi ha una frase amb la que no estem d’acord, estem
completament en desacord de fet, vostès parlen de per aconseguir-ho
cal una alternativa on derivar tot el tràfic de pas, nosaltres volem no
derivar, no derivar, volem treure el trànsit de pas.
Estic llegint.
Per tant hi ha una gran diferència respecte a intentar i aconseguir allò
que és el que hem de fer ara que és carrers d’un sol sentit a traslladar un
problema d’una carretera a una altra carretera i aquesta és la gran
diferència, és un posicionament polític també, és un posicionament
polític, nosaltres no volem una altra carretera a la Roca, nosaltres no
volem una altra carretera a la Roca, nosaltres volem carrers d’un sentit i
lluitarem i farem el que calgui perquè tots els que puguin ser així siguin
carrers d’un sentit, per tant el projecte està aprovat, de Sant Sadurní, la
part que portàvem avui a Ple, ens ha costat molt, penseu que portem
treballant , tot això no és una cosa que s’improvisa i ja ho he dit abans,
nosaltres des de que vàrem entrar com a equip de Govern hem
treballat en aquest projecte, hem parlat molt amb els propietaris dels
terrenys que avui ocupem directament, hem intentat arribar a acords i
signar convenis, ningú ha de tenir por, tots els propietaris tenen garantits
els seus drets i nosaltres creiem que això és una bona solució i una bona
alternativa a un gran problema que tenim, quan els projectes estiguin
aprovats, com sempre es penjaran a la web eh? I llavors tindrà accés
tothom a la informació. Hem fet, ho hem explicat. Si cal canviar coses
abans de què comenci, si voleu que parlem, podem parlar però el que
tenim molt clar és que no farem el carrer Sant Sadurní de doble sentit.
No ho farem perquè és fer una altra carretera. Per tant, parlem del què
vulgueu i amb qui vulgueu. O sigui, nosaltres estem oberts a parlar amb
tothom, però hi ha una cosa que no canviarem perquè creiem que és
traslladar un problema i és no podem fer el carrer Sant Sadurní de doble
sentit. Ampliar l’estudi de mobilitat de la Diputació de Barcelona per a
que tingui en compte la mobilitat actual del tràfic de la Roca centre i
l’increment de la mobilitat i de pas amb el creixement dels nous sectors
previstos al planejament, especialment al pla de la Molinada. Ja ho té.
El Pla de mobilitat que es va presentar l’altre dia ja contempla el
possible creixement de la Molinada, quant a nombre d’usuaris que
puguin fer ús d’aquest nou carrer i a més a més és així perquè aquí com
vostès ja saben inicialment el Pla de la Molinada marcava un sostre
comercial i el sostre comercial igual per directives superiors no es podrà
fer. Per tant, està estudiat, està contemplat. El Pla de mobilitat que tenim
i que s’està treballant amb Diputació ja contempla això que vostès
demanen. L’impacte dels canvis de mobilitat a l’entorn de les escoles
dels projectes en execució, tramitació, planificació. A veure, estem fent
una actuació ara al carrer, al voltant de la biblioteca, als voltants de
l’escola al carrer Lope de Vega, en concret, i també estan en contra
d’això. I és precisament perquè la gent pugui anar a peu a les escoles i
no tingui, no hagi de passar 400 nanos no hagin de passar per una
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vorera d’un metre i mig. Amb una vorera que tenia uns fanals que
estaven així, així, i que ara poden passejar vostès, perquè em sembla
que ja està obert i veuran l’espai que tenim. I és un espai que hem
aconseguit perquè aquell carrer que abans era de doble sentit, ara
només és d’un sentit. És importantíssim fer aquestes coses. Per tant, tot
això està contemplat. El Pla de la Molinada no sabem quan s’aprovarà.
No ho sabem, i això no treu que comencem a parlar com ja hem fet
amb Ensenyament per fer un nou IES, per ampliar la zona esportiva, per
si cal i tenim recursos fer un nou pavelló si podem, per fer pistes de tenis
com marca el MIEM, si podem. Quan puguem, quan tinguem els
recursos. Està planificat. Ho farem quan es pugui fer i no abans.
Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona el
traspàs de la titularitat del carrer Catalunya. Ja s’ha fet, ja li hem dit. Ja
hem parlat amb la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de
Catalunya, com també li ha dit el company d’Esquerra Republicana,
no, no cedirà mai el carrer Catalunya mentre no tinguem, mentre no
tinguem l’alternativa de les calçades laterals. El manteniment d’aquest
carrer, tot i que és de titularitat de la Generalitat, el fa la Diputació. La
Diputació està treballant colze a colze, amb l’Ajuntament de la Roca
per solucionar això. Això, per molt que digui el senyor Estapé és un
projecte i és un estudi de la Diputació també. Per tant, ja s’ha demanat,
ja s’ha demanat i hi estem treballant les tres administracions:
Generalitat, Diputació i Ajuntament i a més ho estem fent amb un
ambient molt agradable, la veritat és aquesta, i sortirà bé, i sortirà bé, i
serà bo pel poble.
Modificar el projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní tenint en
compte les següents consideracions, les propostes dels veïns. Les podem
tenir en compte, però mai que sigui un carrer de doble sentit perquè
això seria una carretera. El pla de mobilitat ampliat i realitzat per la
Diputació, ja es té en compte, ho he dit abans. Encarregar el projecte
d’urbanització de tot el carrer Sant Sadurní... No podem encarregar un
projecte de tot el carrer, no tenim diners, no tenim recursos, no es podria
fer en aquest mandat, ojalá es pogués fer. El punt 6 de la seva moció:
prioritzar els diners previstos en el pressupost del 2010 a la pacificació de
carrers a la urbanització de la totalitat del carrer Sant Sadurní. Ja ho he
dit abans, però hi ha un projecte, i n’hi ha d’altres que estan davant
d’això. Nosaltres no posarem davant d’això, o sigui, darrera d’això, a
l’escola bressol de la Torreta. No, no farem que perilli el finançament
que tenim ja concedit a projectes específics i que si intentem canviar
potser perdem els diners i evidentment el què no podem fer, perquè no
es pot fer, és traspassar ni un euro del projecte del Parc Fluvial que, per
cert, el dia 19 ens l’entregaran. I fer una presentació pública dels nous
projectes, és que els nous projectes són aquests. Quan tinguem, si en
algun moment podem obrir el carrer Sant Sadurní fins a Can Coll ho
farem i ho presentarem i ho explicarem, quan es pugui fer no ens
neguem això, ho hem dibuixat, ja ho he dit abans, però la realitat com
he dit abans de vegades és tossuda i els diners són els que són. Gràcies.

116

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Dos comentaris. El senyor Gil ha fet alguns comentaris
respecte les calçades laterals. Els terminis que jo he parlat de les
calçades laterals són els que va, els que va mencionar el senyor Ros a la
presentació, els mateixos, que estava a punt de presentar-se la, la,
l’expedient o no sé si l’informatiu o, en tot cas, estàvem parlant d’uns
termes, d’uns terminis d’execució de pocs anys, de pocs anys de veure
la realitat. Jo no parlo amb el Director General de Carreteres, no hi parlo
des de fa molt de temps. Hi parlen vostès i si vostès ens diuen que això
està a punt de començar, de treure’s el projecte i aprovar-se
definitivament per començar les obres a curt termini, doncs, pues jo
m’ho crec i és el que jo trasllado i lo que jo repeteixo. Respecte a les
opinions dels tècnics, que diu que em crec els tècnics per segons quines
coses i segons quines no, en el carrer Tenor Viñas, en el carrer Tenor
Viñas el què demanem és màxima prudència. Una cosa és que els radis
de gir permetin que un camió de gran tonatge giri i l’altra cosa que això
sigui el prudent, el de sentit comú. Tenint en compte que és una zona
d’habitatges de pisos, d’habitatges plurifamiliars i que circulen molts
veïns a les escoles, cap a la Rambla, etc. També em crec els tècnics
quan diuen, com van insistir al final, que per ells l’alternativa més àgil, i
ho van repetir vàries vegades, era fer el carrer Sant Sadurní de doble
sentit. I ho van repetir vàries vegades, Sr. Gil. Respecte el Sr. Álvarez,
estem d’acord en un parell de coses. Una, que aquest projecte és molt
important, i l’altra que no es pot enganyar els veïns, als ciutadans. Jo
crec que hi ha molts veïns que se senten enganyats amb tot el què
estan explicant ara perquè aquí no passem, no es vol traslladar el tràfic
del carrer Catalunya al carrer Sant Sadurní, però sí que es trasllada a
Tenor Viñas. En el carrer Sant Sadurní no hi viu ningú i trigarem uns quants
anys, uns bons anys en què no hi visqui ningú, força anys. Però una cosa
és que es comenci a desenvolupar, l’altra que s’urbanitzi i l’altra que s’hi
construeixin habitatges. I en canvi a Tenor Viñas, pues sí que hi viu una
bona colla de veïns des de fa molt de temps. Aleshores és més
important que al carrer Sant Sadurní no hi passi el tràfic perquè d’aquí
no sé quants anys hi haurà habitatges? És més important això a que
durant tots aquests mateixos anys aquest tràfic passi per Tenor Viñas,
generant tota aquesta manca de seguretat i de riscos? Nosaltres hem
comentat, i això tenim entès i ho hem intentat contrastar, que si a la
Diputació se li ofereix una alternativa per derivar tot el tràfic de pas, la
Diputació ho estudiarà, i ho analitzarà i ho tindrà en compte i ho
valorarà amb el seu esperit de collaboració amb els ajuntaments. I
encarem que el carrer Sant Sadurní compleix aquesta funció. Vostès ens
diuen que no és veritat. Bé, el que nosaltres proposem, molt humilment
és fem la proposta i intentem-ho. Fem-ho conjuntament. Que no és
possible? Pues ja estudiarem altres opcions. Però ens dóna la sensació
que això no s’ha estudiat, perquè amb la poca documentació que
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tenim del pla de mobilitat, que és un avanç que es va presentar fa un
any, deixa molt clar que el que fa la Diputació és treballar en base a
una proposta de l’Ajuntament i l’Ajuntament, d’entrada, amb aquest
dibuix que tenim aquí, ja va plantejar un carrer Sant Sadurní, no sé si es
veu al fons, el què hi ha al fons és part de l’estudi aquest que s’ha
treballat amb el suport de la Diputació, sempre s’ha plantejat que el
carrer Sant Sadurní d’un sentit i el Sant Sadurní l’altre. Això és la proposta
de l’Ajuntament i això és el que ha treballat la Diputació. Per tant, la
proposta de dir que el carrer Sant Sadurní sigui de doble sentit i derivi tot
el tràfic em dóna la sensació que no s’ha treballat, no s’ha estudiat. A
més, es comenta, s’ha comentat que ara urbanitzarem un tros del carrer
Sant Sadurní que acaba amb un cul de sac, perquè està pendent que
uns privats desenvolupin i tal com està el panorama és difícil que
aquests privats ho desenvolupin. Què és el que pot passar? Doncs que
l’Ajuntament digui, escolti, doncs, cap problema, aquí tenim diners i el
què havien de pagar aquests promotors ho avança l’Ajuntament. Ja ho
recuperarem d’aquí uns anys quan vostès facin habitatges. És a dir, no
hi ha diners per una cosa, però sí que hi ha diners per avançar les obres
de la Unitat d’Actuació número 9, de tot aquest tram d’aquí? Sí que hi
ha diners per avançar això? Perquè si no es fa, com em recorda bé el
company, si no es fa aquest tros d’aquí que correspon als carrers de la
Unitat d’Actuació número 9 tot això queda sense sentit. Acaba amb un
cul de sac davant de la petanca. Respecte el tema del finançament,
no em vull allargar amb les xifres que s’han donat i les podríem explicar
llargament. L’Ajuntament té uns recursos i té uns recursos importants fins i
tot ara amb la crisi. Té capacitat o ha tingut capacitat per invertir deu
milions d’euros en 4 anys. Com s’han prioritzat aquests diners és decisió
seva. És veritat que alguns diners venen amb condicionants i amb
obligacions. És veritat que al parc fluvial han signat un conveni que han
dit que ho destinaven a unes determinades coses. Després alguns diners
del parc fluvial es destinen a altres, perquè l’enjardinament de la zona
esportiva del costat del pavelló, qui l’ha fet? La mateixa empresa que
estava fent el Parc Fluvial. I jo no he vist cap factura. No he vist cap
factura d’aquesta empresa per fer aquests treballs. Sí que he vist que
estaven treballant a l’altre costat. Per tant, vostès... hi ha diferents formes
de treballar i que aquests recursos... destinar si es vol, si hi ha voluntat, a
fer aquesta obra prioritària. La Diputació va donar una subvenció, si no
recordo malament, de 450.00 euros pel carrer Catalunya. Només s’ha
de demanar el canvi de destinació d’aquesta subvenció i el podríem
destinar tot al carrer Sant Sadurní i la Diputació li farà encantat, si l’obra
té sentit.
Sobre el minipavelló, no m’estendré. Continuem entenent que és una
obra prioritària, igual que ho és l’escola bressol de la Torreta. Quan diem
que hem de prioritzar, no ens referim a aquestes dues obres
precisament. A moltes d’altres, a moltes d’altres que sí que estan en el
pressupost. I quan li demanem que ens expliqui què passarà quan hi
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hagin les obres al carrer Catalunya, si tot el tràfic anirà per Tenor Viñas, a
mi no em serveix la seva resposta. Ha d’haver una planificació prèvia de
com es faran les obres i si hi ha alternatives realistes i viables. Aquí l’única
alternativa que se’ns acut a tots és que tot el tràfic passi per Tenor Viñas,
tingui la valentia d’admetre-ho, si és el que vol fer. I si té una altra opció,
ho digui. El que no pot dir és ara posarem una pedra en el camí i que
això ja ho resoldrem, que estem posant pedres, i que això ja ho
resoldrem més endavant. Això s’ha de planificar prèviament. Ens acusa
a nosaltres de manca de planificació durant no sé quants anys i vostè
s’atreveix a planificar una obra d’aquest tipus sense saber per on
passarà el tràfic quan passen les obres? Ens agradaria que es publiqués
la informació a la web el més aviat possible. Si no hi ha informació, és
molt difícil, gairebé impossible, que hi hagi participació. I finalment, dos
comentaris, sobre el traspàs del carrer Catalunya... de la titularitat del
carrer Catalunya a l’Ajuntament. Miri, en el darrer ple vam presentar
una moció demanant això mateix. L’alcalde es va comprometre, ens va
dir el mateix que ens ha dit vostè, “ja es va demanar”. Es va
comprometre a facilitar-nos còpia de la petició formal conforme s’havia
demanat el trasllat, perquè en teníem molts dubtes. Han passat dos
mesos i escaig i no tenim còpia. Està a l’acta, li puc llegir si vol, eh, si vol.
Si té dubtes, ho dic perquè de vegades es posa en dubte les meves
sollicituds. Tinc aquí l’acta al punt, en la qual es comprometia. És una
còpia més de tota aquesta llarga llista que abans vostè ha comentat de
documentació que no se’ns facilita. Però al final, al cap i a la fi, aquí el
més important és que aquesta obra que és tan important i que tots
estem d’acord i que tots volem veure aquestes voreres del carrer
Catalunya ampliades, i sense tràfic de pas, aquesta obra s’ha de fer
amb seny, s’ha de fer amb sentit comú, i sincerament, tal i com l’estan
plantejant, no hi veiem seny. El què hi veiem és un greu perjudici a uns
veïns del Tenor Viñas, i veiem també un altre collectiu de veïns de la
zona del carrer Catalunya, de la banda sud, que no es beneficiaran
durant molt de temps d’aquesta obra que ara vostès plantegen. Durant
quants anys passarà aquest tràfic de pas pel carrer Tenor Viñas? Segons
vostès, fins que no es facin les calçades laterals, i segons deia el senyor
Gil, això pot trigar moltíssims anys. Vostè, senyor Gil, té la gosadia d’anar
als veïns d’aquesta zona i dir-los que estaran set, vuit, deu anys amb tot
el tràfic de pas? Jo, sincerament, no. Abans estudiaré qualsevol altra
alternativa, que és el què els plantegem. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Estapé. Algun comentari, senyor Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí. Això és tant com dir que anem a explicar-los a la gent del
carrer Catalunya que el tràfic de pas l’estan suportant els darrers anys
perquè vostè no ha volgut fer res. O sigui, m’està traslladant a mi el fet
de dir estem buscant una solució per intentar arreglar el greuge que
estem patint com a municipi. Bé, expliqui també a la gent que quan ha
d’entrar a casa seva ha de vigilar amb el cotxet perquè se’ls poden
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emportar en qualsevol moment al carrer Catalunya, eh? O la gent que
quan passen dos camions els perilla les balconades de casa, que això
és tant d’això perquè vostès no van voler, en el seu dia, doncs, tant clar
com ho tenen, haver fet res, quan podien haver-ho fet perfectament i
tenien la possibilitat i vostè sabia que en pla general li permetia arribar
fins on li convenia, on la situació econòmica era, doncs, comparada
amb ara, no sabria posar-li ni un adjectiu, però tenien diners per fer el
què volien, però no van plantejar-se mai fer això, no? Bé, doncs,
d’acord. Jo li explicaré a la gent que estem intentant trobar una solució
raonable i intentant buidar de trànsit el poble. Vostè diu el trànsit de pas
seguirà passant... Bé, o no, perquè quan el trànsit de pas vagi per on ha
de passar i el que li suposa, buscarà una alternativa, cosa que ara
mateix no la busquen perquè és el més senzill, el més senzill és passar pel
centre de la Roca i ja està. Si no tinc cap problema, arribo al semàfor,
trigaré més o menys, i quan hagi girat al semàfor ja ho tinc tot arreglat...
Doncs, no. Això és una alternativa real a un problema actual i greu que
tenim. Sense planificació? Bé, això és el què diu vostè. Jo crec que això
ho tenen planificat des de molt temps, o no, o igual això és una cosa
que els ha sortit ara sense planificació tampoc. Per tant, bé, això és el
què vostè ens està dient. Següent, el tema d’una alternativa àgil. Sí, sí. El
carrer Sant Sadurní, de doble sentit és super àgil perquè ningú ens
assegura que la Diputació o la Generalitat amb el tràfic pesat aquest
que diu vostè que mouríem per aquí baix ens permeti posar cap mena
de barrera, perquè el tràfic es redueixi. És un carrer, però és l’alternativa
a la carretera, i la Generalitat et diu això és l’alternativa a la carretera?
Ha de ser una alternativa coherent, val? Vostè diu que i això serà àgil?
Clar que serà àgil, perquè aquí passaran a tota castanya. Aquí, tal i
com la gent busca l’alternativa més ràpida i de reduir? Aquí passaran
força ràpids. Sí, sí, passaran pel costat d’uns camps, per tant no hi haurà
perill, allà es pot córrer. Doncs, no, estàs passant pel costat d’una zona
esportiva i que d’aquí quatre dies o deu o quatre anys, com deia vostè,
doncs hem de veure si s’ha hagut créixer ja per la Molinada, però la
solució àgil pels conductors hi serà sent, per tant no només és buscar
una alternativa àgil, és buscar realment la pacificació del trànsit. Com
deien, la seguretat de la dona als carrers de doble sentit o sentit únic?
Doncs, no ho sé, però amb un carrer de sentit únic, segur que la
seguretat és major. Tenor Viñas? Tenor Viñas és un problema, d’acord,
però s’ha d’afrontar, s’ha d’afrontar. Vostès ara em diu que de les
inversions deia que aquestes no són prioritàries, d’acord. Doncs, no ho
ha dit, no ho ha explicat, perquè ha dit totes, totes. Una vegada més és
molt fàcil dir totes, tots els recursos, posarem tot a fer això, i després és
no, no poseu... no no perdoni, no li posem en boca seva, vostè ho ha
dit.
Totes les inversions destinades aquí. Doncs, no, totes les inversions, com a
equip de govern, no ens plantegem anar aquí. I si com a partit ens ho
ens plantegéssim, suposo que l’altre li diria, escolta, què esteu dient? Tot
ha d’anar aquí. No, tot no ha d’anar a un sol projecte, per molt
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important que creiem tots que és. Evidentment, si poguéssim obrir, demà
mateix ho faríem, però probablement, no, segur en sentit únic, traient
aquest perill que representa tenir en el centre d’un poble una carretera.
Lo del tema de les voreres o dels projectes, bé, són maneres de veureho. La passera, vostè... 750.000 euros? Molt bé, ja se li ha explicat que
són per projectes que van a aquests... El tema de vostè dir, no és que
aquí aquesta gent... Bé, no sé, suposo que vostè té proves per afirmar el
què està afirmant, que aquesta empresa s’està desviant diners d’un
cantó a l’altre, perquè suposo que vostè, clar, ho diu amb tota
tranquillitat i en tindrà moltes de proves, com tantes de les coses que
ens diu. Doncs, escolti, no, no tot s’hi val i no val la pena que ens posem
en aquestes maneres de fer-ho. La Diputació va, tot i que nosaltres li
hem dit sentit únic i tot, va aportar doble sentit a Tenor Viñas, van
aportar doble sentit a tot Sant Sadurní, ho van aportar ells, no ho vam
aportar nosaltres. Van venir amb el seu projecte, i els tècnics de la
Diputació deien, veus? és que és l’altra alternativa, l’alternativa de
doble sentit i aquí buidem el pas, i ells no ho deien per tot això que
estem dient, ni el problema de Tenor VIñas ni res, només comentàvem el
tema de és que així evitem que molts cotxes de pas arribin a la Plaça de
l’Era. Simplement, l’única cosa que hi veien era la plaça de l’Era. No
veien que Tenor Viñas fos un problema. I han estat, ho han estat mirant
tot, però ells no ho veien. Això ho veien viable, perfecte, però això ho
estudien ells com una altra de les alternatives que estudien. Bé, ho van
explicar. Potser vostè no ho va entendre així, però ells ho van explicar
així. Ells van estudiar les dues i a reiterades preguntes de vostè cap al
tècnic, que ell li deia, si, si, hem alterat les dues, la de doble sentit
funcionaria. Tindria els seus pros i contres, però funcionar funcionaria. La
d’un sentit únic, també, pros i contres, però funcionar funcionaria. Per
tant, estem en les mateixes. Els tècnics han explicat el què hi ha.
Evidentment, vostè diu, des de l’ajuntament se’ls hi diu sentit únic.
Evident, i si vostè estés d’alcalde li estaria dient segur doble sentit
perquè ja ho veiem que ho té molt clar. Per tant, nosaltres hem fet una
petició, ens han treballat els temes, han treballat les dues opcions, les
dues funcionen, les dues són realistes. Per tant, no voler entendre-ho és
una postura política. Estem d’acord, però tan bona és una com l’altra.
Probablement, si estessin governant vostès farien l’altra, nosaltres
trobaríem que no seria l’adequada, però seria la decisió que vostès
prendrien. Bé, doncs crec que s’ha fet una feina molt important, s’ha
treballat amb els tècnics, s’ha treballat amb la Diputació, s’ha treballat
amb la Generalitat. La Generalitat hem tingut aquestes negatives i
malauradament seríem els primers que voldríem poder tenir la titularitat
d’un carrer com el carrer Catalunya. Com en el seu dia, doncs, vam
aconseguir la titularitat del carrer Costa Brava, encara que no deixi de
ser un carrer, doncs, on la gent encara segueix pensant que es una
carretera, que hi corren, etc. Perquè no és tan senzill només canviar el
nom dir ja canviarà tot, no. I la prova la tenen amb que quan hem
hagut de fer alguna intervenció en el carrer Costa Brava per intentar,
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doncs, reduir velocitats, reduir la recta perquè si no la gent anava com
anava i tot i així la gent segueix fent infraccions, fent... això, la gent,
doncs, quan veu clar dos carrils, això no té problema, àgil i a córrer.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- No.
Sr. Alcalde.- Bé, doncs, jo sí que vull fer algun comentari. I és que quan
estem davant d’un projecte de tanta importància per un municipi com
la Roca, per molts municipis ha estat sempre un problema tenir una
carretera en el centre. No sé si coneixeu Martorell, per on passa la
Nacional 2. Martorell està traient ara la carretera del mig, ara, aquests
dies, estan fent l’obra i ho estan eliminant. Aquest problema s’havia
d’afrontar i s’havia d’afrontar amb valentia i solucions imaginatives,
perquè si no seria impossible fer-ho. Llavors, davant d’una situació de
tanta responsabilitat com aquesta i de tant interès i de tanta
importància el que no podem fer és fer-nos trampes. Vostè ens fa
trampes. Es fa trampes a vostè mateix, es fa trampes al solitari. I fa
trampes als ciutadans. Ens va fer trampes quan proposava el
minipavelló de l’escola Mogent. Un edifici d’un milió i mig d’euros, sense
finançament, sense possibilitats, quan al programa docent d’una escola
diu quin tipus d’edifici s’ha de fer i diu què val i la Generalitat ens ha
donat 650 mil euros per construir el gimnàs de l’escola Mogent i l’hem
pogut construir. I l’any que ve l’escola Mogent tindrà el gimnàs que li
pertoca que, a dia d’avui, és el gimnàs més gran que hi ha en cap
escola del municipi. És el primer gimnàs veritablement amb dimensió de
gimnàs escolar. És una sala de 200 metres quadrats, molt adequada per
fer el que toca, que és un aula d’esport, i per fer una altra activitat que
es pot fer després. Vostè ens feia trampes, ens deia no, 650 mil euros, no,
el doble: un milió i mig, que no els tenim. Què pretenia, parar la inversió?
Parar la necessitat del poble? Ara la mateixa estratègia: no hem de fer
això, que ho tenim lligat, treballat, estudiat. Fa tres anys que treballem
aquest tema. En tres anys de mandat, quan vostès han governat dotze,
en tres anys de mandat s’ha aconseguit això. I ara vostè ens proposa
que no, que fem més, que ens gastem un milió i mig d’euros més que no
tenim, que no podem finançar. Que deixem de fer tota la resta de
necessitats que té el poble, que les abandonem totes per concentrarnos aquí per fer un carrer de destí incert, que passa per mig d’uns
camps, que no té connexió amb la resta del poble i que no sabem com
van les installacions i que serà molt difícil de traçar. Això és fer trampes,
això és enganyar a la gent. Aquesta solució funciona. La va proposar
l’Ajuntament, la vam proposar el Cap de Territori i jo mateix com a
Regidor d’Urbanisme i com Alcalde a la Diputada de Política Territorial i
Obres Públiques de la Diputació de Barcelona, la Sra. Anna Hernández
Bonancia, segur que la coneixen, al setembre del 2007 i els vam dir
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tenim un problema molt greu a la Roca i és que tenim una carretera
amb voreres de menys de 90 centímetres, amb fanals en mig de les
voreres, una veritable frontera dintre del poble, una veritable barrera
que impedeix la vida urbana, les relacions urbanes en condicions. La
Sra. Anna Hernández estava acompanyada pel Cap d’Àrea de Territori,
el Sr. Bertran, i va entendre el problema i li vam plantejar la solució de
l’anella viària, dels sentits únics. A partir d’aquí van fer seu el problema i
el van analitzar, el van estudiar. Aquest plànol que vostè ha posat de
base li ha retallat l’anagrama de la Diputació, que està a sota, i la
Diputació inclús ens ha dibuixat coses com aquesta. L’alternativa del
carrer Sant Sadurní recte fins a la rotonda, passant del planejament que
és la línia blanca, vull dir que la Diputació ha fet la seva interpretació,
però ha dibuixat l’anella, l’ha analitzat i ha vist que funcionava i l’ha
donat per bona. I després l’ha validat amb un estudi de mobilitat que a
més ha estat molt més rigorós i ha analitzat moltes possibilitats i han fet
anàlisis amb models informàtics de trànsit i tots els hi funcionen, amb un
sentit i amb dos sentits, amb més flexibilitat o amb més rigidesa, tots
funcionen. La setmana passada parlàvem amb tècnics de la Diputació i
ara estem en un procés que el següent pas és signar un conveni entre
les tres administracions, Ajuntament, Generalitat, Diputació. La
Generalitat ja ens han dit, per això vostè ens demana coses que ja s’han
fet, i li hem dit i en tot cas li donarem la documentació perquè ho
comprovi, la Generalitat ens ha dit que sense les calçades laterals no
cedeix la carretera perquè la necessita. Però la Generalitat és la
propietària de la carretera, però no és qui l’administra. L’administra la
Diputació. La Diputació la gestiona i, per tant, és qui autoritza les obres. I
pot autoritzar obres com passos elevats de reducció de trànsit, seguint la
normativa de carreteres que es poden fer, no qualsevol, si els que
compleixen carreteres. Què li vaig dir jo al tècnic de Diputació la
setmana passada, o aquesta setmana mateixa o abans d’ahir, abans
d’ahir? Ells com a gestors de la carretera tenen un objectiu que és
garantir el pas dels 7.000 vehicles, 3.500 per aquí, 3.500 per allà. Ells han
de garantir això. Però nosaltres com a gestors municipals, com a
persones que creiem en el poble, tenim l’obligació dels 5.000 vehicles
de pas no deixar-los passar. I la contesta del tècnic de Diputació va ser
molt intelligent perquè em va dir: nosaltres tenim dos barrets, som els
gestors de la carretera i, per tant, hem de garantir el trànsit d’aquests
vehicles, però som l’administració de suport a les corporacions locals i
com a administració més propera de suport a les corporacions locals
entenem el vostre problema i el vostre problema és el nostre problema i
nosaltres també volem treure aquests 5.000 vehicles i per treure aquests
5.000 vehicles hi ha moltes estratègies abans de les calçades laterals.
Primera estratègia, les obres. Quan es facin les obres, es prohibeix el pas
de camions des de Vilanova i es prohibeix el pas de camions des de la
cruïlla d’Anselm Clavé i es desvia cap a Valldoriolf. Només amb aquesta
estratègia, i el vehicle lleuger també rep, el de pas, només amb aquesta
estratègia aquests 5.000 vehicles, aquests 5.000 vehicles, aquests 5.000
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vehicles... no ho puc fer ara, no estem en obres... Mana la Diputació...
S’ha de signar el conveni, s’ha d’organitzar l’obra amb la Diputació
amb els tècnics, tot això es fa. Hi ha persones que entenen
d’organització d’obra d’aquest tipus i saben com s’ha de treballar i
sabem per on s’ha de donar el pas alternatiu, a quants vehicles i a quins
vehicles. Hi haurà un moment que aquests 5.000 vehicles que passen pel
poble i que no són del poble i que molesten que poder no tots, poder
quedaran mil que hi passaran cada dia, malgrat que hi hagi obres, però
n’hi haurà 4.000 que havent-hi obres diran per la Roca no passo que és
complicat. M’aniré a un altre lloc. I quan es recuperi la normalitat i les
vies estiguin obertes i en el seu lloc segurament no es tornarà a
recuperar mai aquest volum de trànsit de pas i ja haurem aconseguit un
d’aquests objectius, treballant braç a braç, cos a cos amb la Diputació,
i ells estan per la labor perquè ho entenen, entenen el problema. El
mateix problema que té Martorell. A Martorell hi havia una pancarta
que posava “no ens matis”, “conductor, no ens matis”. Fa 30 anys, i la
posaven els veïns perquè era una carretera invivible, com és aquesta
carretera invivible. El canvi que fa el poble amb aquesta actuació és
radical, és extraordinari i vostès ens fan trampes. En comptes d’ajudarnos, de collaborar, d’estar d’acord, ens fan trampes. I voten que no, i
ara ens presenten una moció per fer no se què que no es pot fer. És
allucinant. És una de les actuacions més important que s’haurà fet mai
a la Roca. És una assignatura pendent a molts pobles. Vaig posar
exemples, a les Franqueses han utilitzat una solució imaginativa: fer un
bucle i fer passar la carretera per darrera, que passava per davant de
l’Ajuntament. Què passarà quan aquí tinguem l’IES? Què passarà amb
la gent que va al centre comercial, aquest que hi ha aquí, que van
molts a peu i travessen per aquí pel carrer Roquerols? Què passa amb
els carrers d’un sol sentit? Exemples, hem fet d’un sol sentit Espronceda.
Era un caos. El canvi és radical i estem tolerant la doble fila, que dóna
vida a la zona comercial. Això ha millorat moltíssim. Què ha passat amb
el carrer Roquerols, en aquest punt que l’hem fet d’un sol sentit? Que ha
millorat substancialment. Què ha passat amb el carrer de Dalt, on dos
vehicles no es creuen i era de doble sentit? Què passarà amb Lope de
Vega on estem actuant ara? Totes aquestes actuacions van
encaminades a millorar la seguretat vial, a disminuir el trànsit i a
aconseguir que el vianant sigui prioritari per davant del vehicle. Això són
criteris de mobilitat sostenible. Ja no podem utilitzar els criteris obsolets
que utilitzaven els darrers ajuntaments franquistes del vehicle per davant
del cotxe, que feien escalextrics, i passos elevats, i històries i vehicle,
vehicle, vehicle... això s’ha acabat. Fa molts anys que s’ha acabat. El
volum que tenim aquí és un volum que les nostres xarxes suporten
perfectament. Ho han estudiat els de l’empresa DOIMO, que treballa
per la Diputació. Ho han analitzat i ha analitzat que podem baixar
moltíssim la intensitat de trànsit i aconseguir un poble tranquil, i aquest és
l’objectiu i la nostra obligació com a equip de govern. Entenem
perfectament que la Generalitat hagi de mantenir la titularitat de la
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carretera, hagi de mantenir la connexió amb la 1415 i la connexió amb
la carretera d’Òrrius, ho entenem perfectament. Però el nostre objectiu
és que aquest problema que tenim històric de fa molt anys enquistat
s’ha de solucionar ja. I treballant durant tres anys amb la Diputació hem
aconseguit finançar-ho, definir els projectes, aprovar els projectes. Per
aprovar el carrer Sant Sadurní portem sis mesos, sis mesos treballant, sis
mesos respectant els tràmits legals, els temps d’informació pública. El
coneixement, el tracte amb els propietaris, el respecte als drets de la
propietat. Què hem de començar ara, sis mesos més? Què és que vol
que no es faci? És que ens fa trampes perquè hi caiguem? No caurem
en aquetes trampes. Aquesta solució funciona. Aquesta solució està
validada per un estudi rigorós de mobilitat, que funciona, i aquesta
solució no impedeix l’altra, que com ha sortit en una imatge de l’altra
presentació és a llarg termini i no tenim data. Però els nostres ciutadans
sí que tenen data i tenir la carretera solucionada l’any que ve o d’aquí
a deu anys, és molt diferent. Nosaltres volem tenir-la solucionada l’any
que ve. Passem a votació.

Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet la moció a votació, restant
desestimada per 7 vots en contra manifestats pels regidors del Grup
Municipal de CiU i el regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 vots
favorables, manifestades pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM, el
text de la qual, literalment, diu:
“Antecedents
La Diputació de Barcelona ha presentat el 30 de juny de 2010 un estudi
de mobilitat i pacificació del trànsit al carrer Catalunya i l’obertura del
C/. Sant Sadurní.
La pacificació del trànsit del casc urbà de la Roca centre és un dels
projectes prioritaris de la Roca del Vallès.
Cal transformar del C/ Catalunya en una via d’un sol sentit, ampliar
voreres, eliminar les barreres arquitectòniques, donar prioritat al vianant
en les zones més cèntriques i introduir-hi elements reductors de velocitat
per a desincentivar del tràfic de pas, especialment els vehicles pesants.
Per aconseguir-ho cal una alternativa on derivar tot el tràfic de pas. La
única alternativa actual és el carrer Sant Sadurní .
L’equip de govern de CIU-ERC ha aprovat recentment un projecte per a
la urbanització d’un tram del C/Sadurní, des del C/ Indústria fins al final
de la zona esportiva. El projecte actual preveu un carrer d’un sol sentit i
afecta a un tram que acaba en un cul de sac, fins que no es
desenvolupi una unitat d’actuació d’iniciativa privada. Aquest projecte

125

és insuficient per a resoldre els problemes de mobilitat de la Roca centre
.
L’equip de govern ha aprovat la reurbanització de diversos carrers de
l’entorn de les escoles (Lope de Vega, Salvador Espriu, Lluís Millet, del
Bosc, etc) que suposen un impacte molt important en la circulació
interna del poble, sense que s’hagi realitzat cap estudi de mobilitat previ
sobre les conseqüències. A més, aquestes actuacions es realitzen sense
tenir en compte les recomanacions del Pla d’accessibilitat realitzat per
la Diputació de Barcelona a principi de 2007.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Els regidors i regidores del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
1. Obrir un nou termini de presentació d’allegacions al projecte del
C/ Sant Sadurní.
2. Publicar al web municipal els projectes en tramitació o execució
que afecten a la mobilitat i el Pla de mobilitat de la Diputació, per
a que estigui a l’abast de tots els ciutadans.
3. Ampliar l’estudi de mobilitat de la Diputació de Barcelona per a
que tingui en compte:
a. La mobilitat actual del tràfic de la Roca centre i l’increment
de la mobilitat interna i de pas, amb el creixement dels
nous sectors previstos al planejament, especialment el Pla
de la Molinada.
b. L’impacte dels canvis de mobilitat a l’entorn de les escoles
dels projectes en execució, tramitació o planificació: carrer
del Bosc, Catalunya, Lope de Vega, etc.
4. Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de
Barcelona al traspàs de la titularitat del carrer Catalunya, des del
C/ Anselm Clavé fins al C/ Reixac, per a convertir-la en un via de
titularitat municipal, condicionat a disposar d’una alternativa de
tot el trànsit de pas del carrer Sant Sadurní.
5. Modificar el projecte d’urbanització del carrer Sant Sadurní tenint
en compte les següents consideracions:
a. Propostes de veïns, veïnes, entitats i grups polítics
presentades durant i després de la sessió informativa.
b. El Pla de mobilitat ampliat realitzat per la Diputació.
c. Encarregar el projecte d’urbanització de tot el carrer Sant
Sadurní: des del carrer Indústria fins a la seva connexió amb
la carretera de Vilanova, fent-lo de doble direcció.
6. Prioritzar els diners previstos al pressupost de 2010 a la pacificació
de carrers a la urbanització de la totalitat del carrer Sant Sadurní
que és el projecte més important de la Roca d’aquest mandat.
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7. Fer una presentació pública del nous projectes de mobilitat i
d’urbanització del carrer Sant Sadurní.”
B.20- Moció, presentada pel Grup Municipal del PSC, per a un Pla
d’austeritat i de millora de la gestió econòmica de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès.
El darrer punt de l’ordre del dia, que no serà el darrer perquè hi ha dues
mocions d’urgència, és el punt B-20 que és una moció presentada pel
grup municipal del PSC per un pla d’austeritat i de millora de la gestió
econòmica de l’ajuntament de la Roca del Vallès.

Es retira la moció la qual, literalment, diu:
“Antecedents
Propostes d’acord
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
El Grup municipal del PSC de la Roca del Vallès proposa al Ple,
l’adopció dels següents acords:
Davant la situació actual de crisi econòmica i les preocupants dades
que reflexen el compte general del pressupost de l’Ajuntament de la
Roca de 2009, on hi ha un centenar de factures per un import de més
de 900.000 € sense comptabilitzar, el Grup Municipal del PSC de la Roca
demana un ple extraordinari per aprovar les propostes d’acord i
actuació que es detallen en el següent pla d’austeritat i millora de la
gestió econòmica de l’Ajuntament de la Roca:
Pla d’Austeritat i de Millora de la gestió econòmica municipal
1. Encarregar a la Diputació de Barcelona la realització d’un informe
econòmico-financer ( auditoria)
Encarregar a la Diputació de Barcelona la realització d’un informe
econòmico-financer (auditoria), i publicar-lo íntegrament al web i,
les conclusions, al butlletí municipal.
La Diputació de Barcelona ofereix el servei d’elaboració d’un
informe econòmico-financer (auditoria), a realitzar per una
empresa d’auditoria de comptes externa, de prestigi i
homologada. La Diputació de Barcelona financia la totalitat
d’aquest treball. La Diputació ja va finançar aquests treballs als
mandats 1995-1999, 1999-2003 i 2003-2007.
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2. Publicar al web municipal tots els informes d’intervenció i informes
econòmico-financer ( auditoria) des de l’any 2005.
Publicar a la web municipal tots els informes d’intervenció i
informes econòmic-financer ( auditoria) de l’Ajuntament de la
Roca lliurat al mes d’abril de 2007.
3. Realitzar un pla de sanejament municipal.
Segons la memòria del compte general del pressupost de 2009, no
s’ha comptabilitzat unes 100 factures amb data 2009, per un
import de més de 900.000. Això vol dir que els comptes aprovats
no compleixen el principi comptable de reflexar la realitat
econòmica de l’Ajuntament. Si s’haguessin tingut en compte
aquestes factures per 900.000 €, la liquidació del pressupost
hagués tingut, segons les nostres estimacions, un dèficit negatiu de
-500.000€, un estalvi negatiu i un romanent de tresoreria molt
negatiu.
Segons la normativa comptable actual si s’haguessin
comptabilitzat aquestes factures al 2009 s’hauria de realitzar un
pla de sanejament per a garantir la viabilitat econòmica de
l’Ajuntament.”

PROPOSTA D’URGÈNCIA D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE 147.000 €
PER A L’ACTIVITAT D’ESCOLARITZACIÓ D’ESCOLA BRESSOL QUE
CORRESPON AL CURS ESCOLAR 2009-2010

Sr. Alcalde.- Queda retirada. Hi ha, doncs, dos mocions d’urgència.
Passaré la primera i la comentem. Té la paraula la regidora
d’Ensenyament, la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Bé, aquest assumpte sobrevingut, es tracta de l’acceptació
de la subvenció del Departament d’Ensenyament pel sostentament,
finançament de l’escola bressol. És la subvenció del curs 2009-2010.
Estem molt contents d’haver-la rebut. Ha portat aquest endarreriment,
perquè el curs 2010 s’acaba el dia 23 de juliol. Aquest endarreriment en
l’arribada de la subvenció ha causat greus problemes a l’escola bressol.
Penseu que 147.000 euros és una part del finançament molt important,
tant com el 50%. I sobreviure tot un curs sense aquest 50%, realment es fa
molt complicat. Afortunadament, ja ho hem rebut i en breus dies ho
traspassarem a l’escola bressol.
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari, Sr. Albert
Gil?
Sr. Gil.- Sí. Bé, també reiterar, doncs, que al final hagin arribat aquests
diners, perquè eren molt necessaris per la subsistència de l’escola
bressol, els problemes que se’ls ha generat per part de no rebre aquesta
subvenció, que no ens pertoca als ajuntaments, sinó que ve
directament de la Generalitat de Catalunya, que està bastant de temps
aturada abans de signatura, i probablement perquè s’ha anat fent per
parts perquè no hi havia prou finançament, però que ha posat en greu
perill la situació de l’escola bressol. Doncs, evidentment, justificada
totalment la urgència perquè ho hem de passar per ple i quan abans ho
passem abans podrem ingressar aquests diners que són d’ells. Gràcies.
Sra. Pujol.- Vull fer un aclariment, que ara no arriba el total de la
subvenció, sinó que arriba un 80% i el compromís del Departament és
que el 20% arribarà al setembre, però sí que com l’Ajuntament ja ha
rebut la notificació de que la subvenció està donada, nosaltres
donarem el 100% de l’import a l’escola bressol.
Sr. Alcalde.- Molt bé. Algun comentari per part del PSC?
Sr. Estapé. - Cap comentari.
Sr. Alcalde.- Bé, jo m’afegeixo a la celebració de que hagin arribat
aquests diners. Realment ha estat una situació molt complicada per
l’escola bressol. Aquests diners arriben en virtut d’un conveni en què la
Generalitat subvenciona, el Departament d’Educació subvenciona les
escoles bressol i la dificultat econòmica amb la que estem trobant ha
retardat moltíssim l’obtenció d’aquests recursos. Des de l’Ajuntament no
podem generar un crèdit que no tenim assignat, poder altres anys era
possible, però aquest any també havia finalitzat el conveni que validava
la garantia que aquesta subvenció arribaria, i fins que no s’ha aprovat
realment no hem pogut fer res per ajudar a la cooperativa, que és una
concessionària de l’escola bressol. Realment, ho han passat malament, i
és una situació absolutament lamentable. En aquest moment, realment
aquesta injecció de diners els permetrà sortir endavant. L’han rebut
amb molta satisfacció, tenen la informació des de dilluns, avui fem
l’acceptació, generarem el crèdit i, per tant, podrem fer l’aportació,
com ha dit la regidora, del 100% del total perquè tenim el dret generat,
malgrat que en líquid, en metàllic, no ens hagi arribat el 100%. Però sí
que solucionem el problema de l’escola bressol que realment aquí ha
estat molt difícil de suportar. Passem a votació, passem a votació la
urgència de la moció.
Votacions
Bé, determinar la urgència d’aquesta moció, passem a votar la moció.
Aprovada per unanimitat.
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Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació la urgència de la
proposta, la qual resta aprovada per unanimitat.
Tot seguit, se sotmet a votació la proposta, la qual resta aprovada per
unanimitat, el text de la qual, literalment, diu:

“Vist que el Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès en data 5 de
maig del 2005 va acordar adjudicar el contracte per la gestió i
explotació del servei públic de l’escola bressol de La Roca del Vallès a
l’empresa Escola Bressol del Bosc SCCL, amb NIF-63240360. En virtut
d’aquest acord en data 30 de juny del 2005 es va signar el contracte de
concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal
d’escola bressol de la Roca del Vallès.
Vist que de conformitat amb la clàusula 17a del contracte, l’escola
bressol es finançarà amb les quotes que aportin les famílies i les
subvencions que l’ajuntament pugui obtenir de la Generalitat de
Catalunya.
Vist l’informe emès per la Tècnica d’Ensenyament en data 12 de juliol de
2010, el qual diu literalment:
“Que amb data 2 de novembre de 2009, la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya va
sollicitar a aquest Ajuntament, mitjançant diligència registrada amb
número d’entrada 8708, les dades de matrícula de les llars d’infants
municipal per tal de preparar la resolució per la qual s’atorguen
subvencions a les corporacions locals titulars de les llars d’infants per al
curs 2009-2010.
Que en data 19 de novembre de 2009, aquest Ajuntament envia la
documentació necessària requerida per a tramitar la subvenció referida
a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la
Generalitat de Catalunya, amb número de registre de sortida núm.
5435.
Que en data 14 d’abril de 2010 i número de registre d’entrada 2537, la
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de
Catalunya sollicita a aquest Ajuntament una documentació addicional
per tal de seguir amb el tràmit de la subvenció citada.
Que en data 19 d’abril de 2010 i número de registre de sortida 1690,
aquest Ajuntament va trametre la documentació sollicitada en temps i
forma requerits.
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En data 9 de juliol de 2010, es publica al DOGC núm. 5667, la Resolució
EDU/226/2010, de 7 de juny, per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2009-2010, en la
qual s’atorga a l’ajuntament de la Roca del Vallès una subvenció de
147.600 € per a l’activitat d’escolarització corresponent al curs escolar
2009-2010.
Per tot això, s’informa sobre la conveniència de proposar al Ple de la
corporació l’acceptació de la citada subvenció.”
Per tot això,
PROPOSO AL PLE DE LA CORPORACIÓ:
PRIMER.- ACCEPTAR una subvenció de 147.600 € per a l’activitat
d’escolarització d’escola bressol corresponent al curs escolar 2009-2010,
atorgada segons resolució EDU/226/2010, de 7 de juny, per la qual
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars
d’infants, per al curs 2009-2010 i publicada en el DOGC 5667 en data
09/07/10.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord als interessats. ”
MOCIÓ: POSICIONAMENT DEL PLENARI DE LA ROCA DEL VALLÈS DAVANT
DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACIÓ A L’ESTATUT
DE CATALUNYA.

Queda una darrera moció d’urgència. És una moció que no es va
arribar a acordar en la Comissió Informativa perquè hi havia una versió
per part de cada grup municipal i ara el què fem és presentar una
moció conjunta. És una moció sobre el posicionament del plenari de
l’ajuntament de la Roca del Vallès davant la sentència del Tribunal
Constitucional en relació a l’Estatut de Catalunya. Bé, en una exposició
de motius expliquem una mica l’historial, el moment en què el Parlament
de Catalunya aprova l’estatut, després ho aprova el Congrés dels
Diputats i després el Senat i el 18 de juny de 2006 el poble de Catalunya
vota favorablement per una àmplia majoria en referèndum el nou
Estatut de Catalunya. Ara el 28 de juny de 2010, el Tribunal
Constitucional ha dictat sentència sobre l’Estatut i aquesta sentència
anulla 14 articles, reinterpreta 23 i accepta el Preàmbul, tot i negar
eficàcia jurídica a l’allusió de Catalunya com a nació. Això significa
una retallada molt important en l’horitzó nacional d’autogovern i en els
eixos principals de l’Estatut. Parlem d’un Tribunal Constitucional
moralment desprestigiat, desacreditat i deslegitimat com a intèrpret
únic i vinculant de la Constitució Espanyola. Entenem que aquesta
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sentència no respecta la voluntat del poble de Catalunya, expressada
democràticament el 18 de juny de 2006. En base a tots aquests motius,
els acords seran:
Primer: mostrar el rebuig de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a la
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.
Segon: mostrar el suport de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a les
resolucions que de manera majoritària es prenguin en el Parlament de
Catalunya en relació a aquesta sentència i a l’Estatut de Catalunya.
Tercer: comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern
Espanyol, al Tribunal Constitucional, als grups polítics de les Corts
Generals i a les entitats municipalistes de Catalunya. Aquesta és una
moció en la que estaríem d’acord tots els grups representats al consistori
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i en tot cas passaria la paraula als
diferents portantveus per si voleu fer algun comentari.
Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Sr. Gil.- Bé, com ja vam parlar en la Comissió Informativa de Ple, tots tres
presentàvem mocions diferents de diferent caire, però tots amb el
mateix sentit d’expressar el rebuig total a aquesta sentència. Per tant,
vam parlar de què havíem de retirar, o sigui de fer una moció conjunta,
perquè sabent de la importància que tots els partits polítics de tots els
ajuntaments, totes les entitats es posin del costat de la Generalitat, del
President que ara li pertoca liderar la reivindicacions del país, i res,
esperem que encara que ells no s’ho creguin, vegin que Catalunya
quan se’ns pica fort al morro, doncs, ens tornem a aixecar i ens valorem
com a país. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Algun comentari? Bé, entenc que tots
estem d’acord amb aquesta moció, passem a votació. Perdó, passem
a votació la urgència d’aquesta moció.
Aprovada la urgència per unanimitat. Passem, doncs, ara a votar la
moció.
Aprovada per unanimitat.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet a votació la urgència de la
moció, la qual resta aprovada per unanimitat.
Tot seguit, se sotmet a votació la moció, la qual resta aprovada per
unanimitat, el text de la qual, literalment, diu:
“
1- Atès que en data 30 de setembre de 2005, el Parlament de
Catalunya va aprovar per una àmplia majoria el Projecte de nou
Estatut de Catalunya.
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2- Atès que en data 30 de març de 2006, el Ple del Congrés de
Diputats de les Corts espanyoles va aprovar per majoria absoluta
el Projecte de nou Estatut de Catalunya, i el 10 de maig de 2006,
el va aprovar també el Ple del Senat.
3- Atès que en data 18 de juny de 2006, el poble de Catalunya va
votar favorablement per àmplia majoria, en referèndum, el nou
Estatut de Catalunya.
4- Atès que en data 28 de juny de 2010, el Tribunal Constitucional ha
dictat sentència sobre l’Estatut, en resposta als recursos
d’inconstitucionalitat presentats.
5- Atès que aquesta sentència ha anullat 14 articles, reinterpreta
altres 23 i accepta el preàmbul tot i negar eficàcia jurídica a
l’allusió de Catalunya com a nació, la qual cosa significa una
retallada al nostre horitzó nacional d’autogovern, i als eixos
principals de l’Estatut.
6- Atès que aquest Tribunal Constitucional es troba moralment
desprestigiat, desacreditat i deslegitimat com a intèrpret únic i
vinculant de la Constitució Espanyola.
7- Atès que aquesta sentència no respecta la voluntat del poble de
Catalunya expressada democràticament el 18 de juny de 2006.
En base als motius esposats, tots els grups municipals proposem al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a la
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.
SEGON.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a les
resolucions que de manera majoritària es prenguin al Parlament de
Catalunya en relació a aquesta sentència i a l’Estatut de Catalunya.
TERCER.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern
Espanyol, al Tribunal Constitucional, als grups polítics de les Corts
Generals i a les entitats municipalistes de Catalunya. “

C) Control Gestió municipal
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El següent bloc de l’ordre del dia, l’apartat C, de control de gestió
municipal. El punt C1 és donar compte de les resolucions d’alcaldia
dictades en matèria de personal. En una resolució de 19 de maig de
2010, es va nomenar Secretari Accidental per un període de tres mesos
el funcionari de carrera de la corporació, el Sr. Robert Roca Parés. El Sr.
Robert Roca Parés aprofito per comentar que abans d’ahir va ser pare i
ara està, té un període de permís i després agafarà les vacances, i per
tant, estarà un temps i per tant avui està actuant com a secretària
accidental, que està nomenada des d’abans d’ahir la Sra. Almudena
Naranjo, que és la que ens acompanya avui al suport jurídic de la
corporació. En data 4 de juny de 2010, es va atorgar el Pla d’Ocupació
per neteja de boscos, atorgat per la Generalitat de Catalunya a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, que ha contractat 18 persones. Són
18 persones, totes del municipi, totes inscrites a la borsa de treball i en tot
cas treballaran com a peons durant dos mesos a una jornada parcial de
25 hores setmanals.
L’alcalde procedeix a la lectura dels noms de les persones
Tots ells estaven en situació d’atur, tots ells complien els requisits de
portar més de sis mesos a l’atur i inscrits a l’INEM sense haver interromput
els terminis, ni per cursets, ni per contractacions extemporànies, etc. Una
situació bastant difícil. Per contractar 18 persones s’han hagut
d’entrevistar 52. I per últim, en una resolució del 29 de juny de 2010,
procedir a la contractació de la Sra. Gemma Riera Termes per al
procediment d’urgència a jornada completa de 37hores i mitja, com a
tècnica d’administració especial d’economia.
Algun comentari? Algun comentari sobre els temes de personal?
Passaríem al punt C2 de resolucions d’alcaldia. Alguna qüestió sobre
resolucions d’alcaldia?
Sr. Estapé.- Moltes, però no les farem ara.
Sr. Alcalde.- En el punt C3 d’Informes d’alcaldia, els informo que aquest
cap de setmana, de fet avui, comença la Festa Major de la Torreta.
Avui hi ha el sopar de traje.
Sr. Estapé.- ... ja ha començat...
Sr. Alcalde.- Ja ha començat, evidentment. I demà hi ha el pregó i
diversos actes, i durant el cap de setmana hi ha diversos actes i esteu
tots convidats a assistir-hi i, en fi, que gaudiu de la festa. També l’escola
bressol Les Orenetes celebra el seu cinquè aniversari. Això serà dissabte
a la tarda en una festa a la Verneda i aquests dies tenen al centre
escolar una exposició del què han estat aquests cinc anys. En l’apartat
C4, mocions de control, no hi ha mocions i passaríem al C5 de Precs i
Preguntes per part del grup de l’oposició, no.
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I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les 00 hores i 46 minuts
de l’endemà del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en
dono fe.

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,
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