ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
REALITZAT EL DIA 18 DE MARÇ DE 2010, Núm. 02/2010.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

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

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

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el
dia 21 de gener de 2010.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
B-1. Sollicitud al Departament d’Educació de l’autorització prèvia per a la
desafectació de l’edifici municipal destinat, en l’actualitat, a ús docent - CEIP
La Torreta -, ubicat en el C/ Canàries 14 (confluència C/ Navarra i C/ Canàries.
B-2. Cessió d’un solar al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per a la ubicació temporal d’un Collegi d’educació infantil i
primària a Santa Agnès de Malanyanes.
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B-3. Ratificació de la sollicitud davant de la Direcció General d’Administració
local, del Departament de governació i administracions públiques de la
Generalitat de Catalunya, dins el PUOSC 2008-2012.
B-4. Ratificació d’una pròrroga forçosa de la concessió administrativa del
servei públic de la recollida de residus sòlids urbans del municipi de la Roca del
Vallès, pel termini màxim de sis mesos.
B-5. Aprovació de l’Expedient de contractació i licitació per a la gestió del
servei públic de neteja viària del municipi de la Roca del Vallès.
B-6. Aprovació de l’expedient de contractació i licitació per a la gestió i
explotació del servei públic d’escola bressol del municipi de la Roca del Vallès.
B-7. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost municipal
per a l’exercici 2010, de la plantilla de personal i de la relació de lloc de treball.
C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2009.
C.2 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de
personal.
C.3 Resolucions d’alcaldia
C.4 Informes d’alcaldia
C.5 Mocions de Control
C.6 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Bona nit, donem inici a la sessió plenària ordinària de 18 de març
quan són les vuit del vespre.
A) Assumptes de tràmit
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el
dia 21 de gener de 2010.
Sr. Alcalde.- El primer punt de l’ordre del dia d’assumptes de tràmit té per
objecte l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària
realitzada el dia 21 de gener de 2010. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Cap
Sr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Manel Álvarez? Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- No

2

Sr. Alcalde.- Passem a votació
Sotmès l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària ordinària realitzada el dia 21
de gener de 2010 a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
Alcalde.- Passem al segon bloc de l’ordre del dia de Dictàmens, propostes o
mocions resolutòries.
B-1. Sollicitud al Departament d’Educació de l’autorització prèvia per a la
desafectació de l’edifici municipal destinat, en l’actualitat, a ús docent - CEIP
La Torreta -, ubicat en el C/ Canàres 14 (confluència C/ Navarra i C/ Canàries.
Alcalde.- El primer punt de l’ordre del dia té per objecte la sollicitud al
Departament d’Educació de l’autorització prèvia per a la desafectació de
l’edifici municipal destinat, en l’actualitat, a ús docent - CEIP La Torreta -,
ubicat en el C/ Canàries 14 (confluència C/ Navarra i C/ Canàries. Té la
paraula la regidora d’ensenyament, la Sra. Marta Pujol.

Sra. Pujol.- Bé, bona nit. Aquest punt, com tots sabeu,...bé, l’edifici del carrer
Canàries de la Torreta, el qual actualment ocupa educació Infantil, és a dir P3, P-4 i P-5, està actualment afectat d’ús escolar i el que sollicita l’Ajuntament
al Departament d’Educació és que es desafecti aquest ús escolar i que
l’Ajuntament pugui disposar un altre cop d’aquest edifici que és municipal
perquè en pugui fer l’ús que en cregui necessari. Tot aquest tràmit es realitza
perquè, com sabeu, un cop estigui construïda l’escola de la Torreta, sobretot
l’edifici d’infantil, és procedirà al trasllat dels nens que estan fent P-3, P-4. P-5
cap al nou edifici i aleshores, es podrà enderrocar aquest edifici i iniciar la
construcció de l’escola bressol perquè això es pugui fer hem de recuperar
nosaltres l’ús i aleshores poder executar ...no se sent gaire, oi? ...

Sr. Alcalde.- Sí, ara sí?
Sra. Pujol.- Cal que ho torno a explicar tot ? Torno a començar ?
Sr. Alcalde.- Sí, per si no ha quedat ben gravat, torna a explicar-ho.
Sra. Pujol.- Bé, al punt B-1 es demana la desafectació de l’edifici del carrer
Canàries del CEIP la Torreta, com a és escolar perquè l’Ajuntament pugui ferne ús i en el moment en què es pugui traslladar l’edifici infantil al nou edifici del
carrer Torelló, que aquest el puguem enderrocar i es pugui procedir a la
construcció de l’escola bressol perquè això passi el Departament
d’Ensenyament el qual ha d’aprovar la desafectació d’aquest ús escolar.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies, Sra. Marta Pujol, regidora d’ensenyament.
Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Carles Fernández?
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Sr. Fernández.- Sí, a veure, nosaltres votarem que sí en aquest punt, malgrat
que tenim 2 opinions :
La primera és que creiem que no és la millor ubicació perquè naixerà una
escola bressol molt justa i que no cobreix les necessitats.
Sr. Alcalde.- Sí, esperi un moment Sr. Carles Fernández. Sí, bona nit, benvinguts.
Aquest és un òrgan de govern de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Molts de
vosaltres és el primer cop que hi assistiu i el que es prega és silenci perquè
puguem assistir al debat dels punts que s’han d’aprovar en aquest òrgan de
govern. En aquest plenari estan els 13 càrrecs electes elegits a les darreres
eleccions municipals. Els temes que s’estan tractant en aquest plenari són de
molta rellevància pel municipi. Entre ells, temes escolars com els que estem
tocant, us agrairíem el màxim respecte pel debat, per les opinions que
s’expressen dels diferents grups municipals i per assistir a les votacions. Queda
clara la vostra posició i en tot cas, al acabar el plenari hi ha un torn obert de
precs i preguntes en el qual si algú ho creu oportú pot participar. Us agrairíem
que seguíssiu el debat amb el màxim de silenci possible perquè es pugui
desenvolupar en condicions. Moltes gràcies. Sr. Fernández, està en ús de la
paraula.
Sr. Fernández.- Bé, doncs tal com deia, considerem que aquest equipament
serà petit per les necessitats del municipi, és un solar que és molt just per les
necessitats d’una escola bressol i per l’altra banda el que ens preocupa és que
aquesta ubicació també segueix endarrerint la construcció d’aquesta escola
bressol. Aquesta escola bressol no es podrà construir mentrestant no estigui
construïda la nova escola de la Torreta , obres que encara no han començat i,
per tant, difícilment abans de l’any que ve es poden començar aquestes
obres, per tant, la nostra preocupació en aquest tema són aquests 2 aspectes
perquè atesa la necessitat i atès que el govern actual no ha donat una altra
opció ni una altra via i veient la necessitat de l’escola Bressol, el nostre vot serà
favorable, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari, Sra. Marta
Pujol?
Sra. Pujol.- Sí, primer de tot no caldrà esperar que s’acabi tota l’escola, sinó
que només s’haurà d’esperar que s’acabi la part destinada a infantil que és la
primera fase que es construirà de l’escola i després que, com ja sabeu, es va
acabar el termini de licitació crec que ahir o avui. El dia 8 d’abril? I després
s’obriran les pliques i en poc temps creiem que ja es podrà començar a iniciar
tot el procés, per tant, tampoc estem parlant de “tiempos muy lejanos”,
nosaltres creiem que el mes de maig ja començarà a haver-hi moviment a
l’escola del carrer Torelló per ja començar les obres al més aviat possible.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Marta Pujol . Algun comentari més, Sr. Albert Gil? Sr.
Carles Fernández?
Bé, jo en tot cas sí que voldria comentar que el pas que fem avui amb aquesta
aprovació és un pas molt important, precisament perquè no s’endarrereixi la
construcció de l’escola bressol de la Torreta. L’Escola Bressol de la Torreta està
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subvencionada...sí a veure, necessitem silenci per poder continuar la sessió
plenària. Si us plau, la presència de tots vosaltres és benvinguda en el Ple. Som
els representants del Consistori, els representants del poble, però perquè
aquest plenari es pugui celebrar en condicions necessitem que esteu en
silenci, per tant, intentem fer un esforç tots plegats per seguir el debat. Hi ha
punts molt importants que s’han de tractar i que s’han d’aprovar i, per tant, us
demanem que estigueu en silenci. Al final, hi ha un torn obert de precs i
preguntes, en el qual podeu expressar les vostre opinions i les vostres
inquietuds, per tant, intentem fer l’esforç de seguir el Ple en silenci. Moltes
gràcies.
Sra. Pujol.- Comentava que l’aprovació d’aquest punt és molt important
precisament, per evitar que s’endarrereixi la construcció de l’escola bressol de
la Torreta. L’Escola Bressol de la Torreta ha rebut el finançament en part, de la
Generalitat de Catalunya, del departament d’Educació és una subvenció que
encara no ha arribat, que no s’ha concedit per problemes pressupostaris de la
Generalitat que per tant, aquests diners encara no són disponibles i hi ha la
voluntat del Departament d’Educació de la Generalitat de perllongar el
període d’aplicació que era fins a 31 de desembre, per tant, és important el
pas que estem fent ara. Aquest pas coincideix amb la licitació de l’escola de 2
línies per a la Torreta, la nova escola de 2 línies per a la Torreta . Aquesta
escola la Generalitat de Catalunya la va engegar el 5 de febrer i aquest
període va concloure el 8 de març, per tant, en aquest moment ja hi ha
empreses presentades, estan a punt d’obrir-se les pliques i adjudicar a una
empresa la construcció del nou CEIP de 2 línies per la Torreta, per tant, iniciem
el pas en què aquest solar, que és de titularitat municipal, deixi de tenir
l’afectació d’ús escolar com té ara. En el moment en què això es construeixi,
estarà ja construint-se l’escola de 2 línies de la Torreta que té una part
d’edificació destinada a infantil. En aquesta part d’edificació infantil es
traslladaran els nens que actualment assisteixen a classe en aquest solar del
carrer Canàries, alliberant el solar es podrà enderrocar l’edifici vell i es podrà
dur a terme la construcció de l’escola bressol per a la Torreta, que com he dit
abans, ja té el finançament, per tant, estem davant d’un pas que afavoreix els
terminis perquè es pugui dur a terme aquesta construcció. Passem a votació ?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:
“Vist l’informe urbanístic del solar ubicat en la confluència del C/ Navarra i C/
Canàries per a la futura construcció de la llar d’infants de la Torreta, emès per
l’Arquitecta Municipal en data 26 de febrer de 2010, en relació a que l’ús a
que es vol destinar la finca és compatible amb el planejament.
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 03 de febrer de 2010
referent als serveis existents a la parcella on es vol construir la llar d’infants a la
Torreta.
Vist l’informe emès pel Cap de l’Àrea de Territori de data 05 de març de 2010,
part del qual diu en la seva literalitat:

5

“ En referència a la desafectació dels terrenys per situar la nova escola bressol
de La Torreta, cal sollicitar al Departament d’Educació la desafectació del
solar de 1.070 m2, que descriu l’informe de l’arquitecta municipal, i que
correspon als terrenys ocupats actualment per l’escola infantil del CEIP de la
Torreta. .../...
El Departament d’Educació no ha remès cap escrit respecte a aquesta
desafectació. La petició la impulsem des de l’Ajuntament degut a la voluntat
municipal d’utilitzar aquest solar per la futura escola bressol una vegada
s’alliberi de l’ús com a escola infantil amb la construcció del nou CEIP La
Torreta.”
Vist que l’edifici al qual ens referim és municipal i està ubicat en el C/ Canàries
14 (confluència C/ Navarra i C/ Canàries), està inscrit en el Registre de la
Propietat de Granollers número 3 finca 3395, llibre 35, tom 610 referència
cadastral 04241660501.
Atès que a l’inventari municipal es descriu com un bé de domini públic de
l’Ajuntament, que té una superfície de 1.070 m2.
Atès que a data d’avui s’està usant per part del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya a CEIP, ús escolar.
Atès que s’estan realitzant les actuacions necessàries per tal de construir un
nou CEIP a la Torreta en un altre terreny, en substitució de l’actual, i per tant
queda garantida l’existència d’un centre escolar infantil i primària.
Vist l’article 25 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, el qual diu en la seva literalitat:
“1. Els ens locals poden recuperar la plena titularitat dels seus edificis cedits en
ús a la Generalitat per a activitats escolars quan aquests deixin de complir la
seva funció escolar, amb l’autorització prèvia del Departament
d’Ensenyament, la qual cosa porta implícita la desafectació. El tràmit de
l’autorització s’ha de produir en el termini de tres mesos, transcorregut el qual
sense resolució s’entén concedida.
2. Quan aquesta desafectació la realitzi d’ofici la pròpia Generalitat, els béns
revertiran automàticament a l’ens local.”
Atès que aquest article ha estat desenvolupat pel Decret 212/1994, de 26 de
juliol, el qual estableix les condicions per tal d’obtenir aquesta autorització
prèvia de la Generalitat.
Atès que l’Ajuntament té interès que es destini a ús d’escola bressol, i per
aquest motiu ha sollicitat per acord de Ple de data 23/12/08 una subvenció
per a la creació de 82 places per a infants de zero a tres anys.
Vist que per resolució de data 18 de març de 2009 del Director General de
Recursos del Sistema Educatiu s’aprova el projecte per la creació de l’escola
bressol mencionada.
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Atès que l’immoble que es pretén desafectar de l’ús escolar actual deixa de
ser necessari perquè es construirà un de nou, i que i l’actual edifici ha de ser
substituït per un de nova construcció, a fi i efecte de satisfer les necessitats
actuals, tant tècniques com socials, d’una escola bressol.
Vist l’informe emès per la Secretària en data 05/03/2010.
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- SOLLICITAR al Departament d’Educació l’autorització prèvia per a la
desafectació de l’edifici municipal destinat en l’actualitat a ús docent - CEIP
La Torreta -, ubicat en el C/ Canàries 14 (confluència C/ Navarra i C/
Canàries), inscrit en el Registre de la Propietat de Granollers número 3 finca
3395, llibre 35, tom 610 referència cadastral 04241660501, per tal de poder
recuperar la plena titularitat de l’edifici, d’acord amb la previsió de l’article 25
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, desenvolupat pel Decret 212/1994, de 26 de juliol.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el
present acord. ”

B-2. Cessió d’un solar al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per a la ubicació temporal d’un Collegi d’educació infantil i
primària a Santa Agnès de Malanyanes.
Alcalde.- El segon punt de l’ordre del dia tracta de la cessió d’un solar al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la ubicació
temporal d’un Collegi d’educació infantil i primària a Santa Agnès de
Malanyanes. Té la paraula la regidora d’educació , la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Bé, com tots sabeu el Departament d’Ensenyament ens ha
concedit la nova escola de Santa Agnès. Nosaltres considerem que tot això ha
estat un èxit perquè en la zona del Maresme i del Vallès Oriental, de la qual
depenem nosaltres, només hi ha 2 escoles noves per aquest any i una
d’aquestes escoles és l’escola de Santa Agnès, sabeu que és una escola
d’una sola línia que començarà ...
Sr. Alcalde.- Sí, un segon, Sra. Marta Pujol. A veure reitero que hem de fer un
esforç per restar en silenci. No podem seguir amb el plenari si no hi ha silenci,
per tant, fem aquest esforç el debat està obert, fem aquest esforç d’estar en
silenci per poder continuar el debat sobre els punts que hi ha a l’ordre del dia i
que es puguin passar a aprovació, intentem fer aquest esforç, gràcies.
Continuï, Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Bé, com anava dient serà una escola d’una línia que començarà
aquest setembre, ja tenim 26 nens preinscrits. Hi haurà una aula de P-3 i una
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altra de P-4 a P-5. Aleshores per construir aquesta escola en un inici s’installarà
en aquest solar que veieu emmarcat de color vermell, el qual està just per
sobre d’on hi ha actualment el CAP de Santa Agnès que és l’edifici
rectangular que hi ha per sota. Aquest solar és un solar municipal i nosaltres el
que fem és cedir-lo temporalment al Departament d’Ensenyament perquè
aquí hi pugui installar el que serà l’escola provisional. Serà una escola que
constarà de 2 mòduls. Cada mòdul té 2 aules i els serveis necessaris. Llavors, just
davant del mòdul de base a l’esquerra, hi ha el que serà la zona de pati, hi ha
una pèrgola al mig que és això que us ensenyem i de moment, aquest solar
ens permetrà, en cas de necessitat, de posar-hi algun altre mòdul a mesura
que l’escola vagi creixent. Què més us puc dir? ...en principi, la previsió és que
l’escola provisional estigui aquí un període d’uns 3 anys i després es pugui
passar la definitiva que estarà ubicada al costat del camp de futbol de Santa
Agnès. Un cop l’escola definitiva estigui construïda, aquest solar passarà un
altre cop al municipi i es podrà fer el que...està qualificat d’equipaments i per
tant, es podrà fer el que l’Ajuntament que estigui governant pensi que sigui el
millor. És un solar que reuneix tots els requeriments que ens deien: que tingui
llum, que tingui aigua, que hi hagi vorera, que tingui sortida a un carrer
pavimentat, per tant, compleix tota la normativa i és un solar on pensem que
els nens estaran molt bé per començar aquesta nova escola.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Cap
Sr. Alcalde.- Algun comentari...? cap?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:
“Vista la instància presentada pel Director dels Serveis Territorials al MaresmeVallès Oriental del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
en data 28/09/09 amb NRGE 7674/09, per la que sollicita un acord de Ple de
l’Ajuntament, pel qual es posa a disposició del Departament d’Educació, un
solar apte per a la ubicació temporal de mòduls prefabricats, lliure de
càrregues i gravàmens, així com que s’acrediti la idoneïtat del solar.
Ateses les necessitats escolars de la població de la Roca del Vallès i més
concretament de Santa Agnès de Malanyanes.
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal en data 03/01/10 referent als serveis
existents en la parcella on s’ha d’ubicar un CEIP provisional a Santa Agnès.
Vist l’informe urbanístic emès per l’Arquitecta Municipal en data 29/01/10,
rectificat en data 10/03/10, del que es desprèn que es proposa posar a
disposició del Departament d’Educació una parcella municipal destinada a
equipaments de 3.003 m2.
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Vist que es tracta d’un bé de domini públic, inscrit en el Registre de la Propietat
número 3 de Granollers Tomo 2251 / llibre 159 / foli 172 / finca 8624 del municipi
de la Roca del Vallès.
Vist l’informe emès per la Secretària en data 10 de març de 2010.
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- POSAR a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per a la ubicació temporal d’un Collegi d’educació infantil i
primària a Santa Agnès de Malanyanes el següent solar:
Superfície: 3.003 m2
Inscripció registral: inscrita en el Registre de la Propietat número 3 de Granollers
Tomo 2251 / llibre 159 / foli 172 / finca 8624 del municipi de la Roca del Vallès.
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens
Referència cadastral finca origen: 5653501DG4055S0001UI
SEGON.- El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i compta
amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia
elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i el posterior
correcte funcionament de l’equipament escolar. El vial que dóna davant del
terreny té pavimentada la calçada i té encintat de voreres.
TERCER.- La quota de l’Impost sobre construccions, installacions i obres que
s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que
es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat municipal i es realitza en
una finca qualificada d’equipaments.
QUART.- El Departament d’Educació podrà dur a terme la construcció objecte
d’aquesta posada a disposició per si mateix o per terceres persones.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació
que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. ”

B-3. Ratificació de la sollicitud davant de la Direcció General d’Administració
local, del Departament de governació i administracions públiques de la
Generalitat de Catalunya, dins el PUOSC 2008-2012.
Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia tracta de la ratificació de la
sollicitud davant de la Direcció General d’Administració local, del
Departament de governació i administracions públiques de la Generalitat de
Catalunya, dins el PUOSC 2008-2012.
Bé, com bé sabeu la majoria, el Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya que és
una de les principals subvencions que rebem els ajuntaments per poder dur a
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terme les inversions necessàries per tirar endavant el municipi. En aquest
mandat s’ha determinat per 5 anys, en comptes de 4 com s’havia fet fins ara.
Això s’ha fet per part de la Generalitat de Catalunya per no coincidir amb les
eleccions municipals i els canvis de mandat que sempre alenteixen la gestió
municipal i dificulten la disponibilitat d’aquests diners per part de les
corporacions locals. En aquest cas, la nostra corporació va rebre 800.000 € que
és una de les subvencions més altes que ha rebut mai aquest Ajuntament i
aquests 800.000 € estaven distribuïts pràcticament tots ells en l’anualitat del
2009, excepte una d’elles que era pel 2010. L’execució de les obres valorades
pel 2009 havia d’adjudicar-se, com a molt tard, abans del 25 de març de
2010, atès que ha estat impossible tenir el finançament d’aquestes obres
completat perquè el finançament del PUOSC no és mai complet, acostuma a
ser un 25, un 30 o un 40%, depenent del tipus d’obra, la resta de finançament
calia buscar-lo en la capacitat inversora, la capacitat d’endeutament de
l’Ajuntament que ,com sabeu, en aquests temps difícils és molt limitada.
Aleshores, ha estat impossible a l’any 2009 aconseguir el total de finançament
d’aquestes obres, si que s’aconseguirà amb una plurianualitat, estirant del
finançament que es pot incorporar dels anys 2008-2009 i aprofitant del
finançament que s’aconseguirà al 2010 i al 2011, per tant, interessa que
algunes d’aquestes obres passin a executar-se a l’any 2010 i es demana el
canvi d’anualitat. Interessa que en algun cas, hi ha obres que no seran
necessàries com per exemple el Fons Estatal d’Inversió Local de l’any passat i,
per tant, es pot canviar la modalitat d’allò que es vol executar. Concretament
dels diners assignats, hi haurà una partida d’uns 200.000 € que ...si us plau,
intentem fer silenci. És molt difícil fer les explicacions si no estem en silenci.
Hi ha un primer projecte que és la reforma de la casa consistorial, aquesta sala
de plens, que com bé sabeu al haver superat els 10.000 habitants ha de passar
a tenir 17 regidors i, per tant, queda totalment insuficient en la seva ubicació
actual i també les dependències de la policia que no reuneixen les
característiques adequades per un lloc de treball pel nostre cos de policia
local. Aquí, hi havia assignats 200.000 € i aquí es canvia l’anualitat del 2009,
que és aquesta primera fila, del 2009 es canvia pel 2010 amb el següent
repartiment:
19.614,33 van destinats a la primera fase de les dependències de la policia i
180.385,67 a la primera fase de la reforma de la casa Consistorial i segona fase
de la reforma de la sala de plens.
La vianalització del carrer Major que estava prevista també per l’any 2009 i
que encara no s’ha pogut licitar, tenia la subvenció de 150.000 € previstos
també 2 programes; un de 30.000 i un de 120.000, estem parlant d’una obra en
aquest cas, de a la vora als 600.000€, 600.000 i escaig. En aquest cas es canvia
l’anualitat i es destina els dos programes a la mateixa actuació del carrer
Major.
L’ampliació i millora del Centre Cívic de Santa Agnès prevista pel 2009 que
tenia una dotació de 19.000 € d’un programa i 110.500, en total 119.500, es
passa al 2010 i es manté la disposició pel Centre Cívic de Santa Agnès.
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Aleshores, hi ha actuacions que s’anullen perquè canvia la seva disponibilitat.
L’adequació del Pla d’accessibilitat que és una qüestió d’adaptar-se a la llei
d’accessibilitat per persones amb problemes de mobilitat reduïda de l’any
2003, que molts carrers del nostre municipi no compleixen, estava prevista pel
2010, com que s’ha pogut utilitzar una bona dotació del fons estatal d’Inversió
Local de l’any passat per aquesta partida i una part del Fons Estatal per a la
sostenibilitat Local d’aquesta any 2010 s’ha anullat i els diners es passen a
reforçar la reforma de la Casa Consistorial i a reforçar la vianalització del carrer
Major, en el primer cas amb 126.885,67 € i en el segon cas amb 23.114,33 €.
El collector d’aigües residuals de Sant Carles de l’any 2009 té també un canvi
d’actuació i un canvia d’anualitat. Aquest collector no es farà amb l’anualitat
en què s’havia previst perquè en el Fons Estatal per a l’ocupació i la
sostenibilitat Local s’ha destinat a fer una depuradora a Santa Carles i una
altra a la Pineda, per tant, aquesta actuació es pot desplaçar 41.000 € a
reforçar l’actuació del centre cívic de Santa Agnès i finalment la urbanització
de la Plaça dels Ametllers que estava prevista amb 2 subvencions: una de
60.000€ i una de 69.500. A la Torreta es canvia d’anualitat del 2009 al 2010 i en
aquest cas es canvia de projecte i es demana un projecte nou que és l’escola
bressol de la Torreta. Davant de la impossibilitat d’obtenir més recursos per
urbanitzar aquesta plaça i davant de la dificultat per obtenir la totalitat de la
inversió per poder completar la subvenció de la Generalitat de Catalunya per
construir l’escola bressol de la Torreta que hem vist en l’apartat anterior. Aquí
es reforça la subvenció del Departament de la Generalitat per poder
completar les obres de l’escola bressol de la torreta.
Bé, aquesta és la situació dels canvis que s’han demanat per resolució
d’alcaldia al Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, al Departament de
Governació i el que fem ara, en el plenari, és ratificar ara, si s’escau,
l’oportunitat d’aquesta resolució. Algun comentari Sr. Albert Gil, en nom
d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Cap
Sr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Carles Fernández, en nom del PSC de la
Roca?
Sr. Fernández.- Sí, bé amb aquest resolució, jo crec que es posa de manifest
diverses coses que el nostre grup ha anat esmentant i ha anat anunciant al
llarg d’aquests 2 anys i escaig de govern de Convergència i d’Esquerra
Republicana. La manca de precisió en quant a la presentació de projectes i
subvencions. Hi ha 3 projectes que es presenten que es desestimen i es passen
a un altre lloc. Això ja demostra una manca de previsió per part d’aquest
govern i de que es van presentar coses sense tenir criteri i sense respondre a
necessitats reals i el segon aspecte és la manca d’activitat d’aquest equip de
govern pel que fa a l’execució dels projectes que al llarg de diferents anys han
presentat en el pressupost d’inversions. Hi ha algunes d’aquestes obres que es
presenten aquí a modificació que tenen subvenció des del 2008 i que han
estat en pressupostos de 2008, 2009 i 2010. Sobre les que no s’ha fet cap tasca i
home, és difícil dir que no hi havia el finançament complementari quan totes
elles estaven en els pressupostos anteriors finançades. Bé, senzillament, és un

11

exemple més de la, diguem-ne, manca d’eficàcia i de la manca de previsió
de quines són les necessitats reals del municipi. Després també es posa de
manifest quines són les prioritats que té aquest equip de govern sobre les
necessitats del municipi. Nosaltres considerem que tot el que es fa és per bé
del municipi, però que cal fixar prioritats i pensem que hi ha d’altres prioritats
en el municipi abans d’algunes d’aquestes que s’estan plantejant aquí.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Bé, com he explicat abans, aquests
projectes no s’han pogut executar abans, tot i que van rebre els ajuts a l’any
2008, de fet a l’abril del 2008 és la primera resolució del Departament de
Governació ratificada al desembre de 2008, és a dir a finals del 2008 ja
s’incorporen aquestes actuacions i continuen incorporant-se al 2009 i al 2010.
Per què? Perquè en el 2008 es dissenyen unes línies de finançament, que vostè
no ho ha explicat, que en aquell moment comporten la capacitat
d’endeutament de l’Ajuntament que a l’any 2008 era aproximadament d’un
milió d’euros dels quals 600.000 s’havien de destinar a una zona verda que
havia estat determinada per un jurat d’expropiació d’un procés que feia 3 o 4
anys que s’arrossegava. Per tant, la capacitat d’endeutament de l’Ajuntament
a l’any 2008 va quedar molt limitada i tot i que es va intentar dissenyar altres
operacions per obtenir recursos va ser impossible. El mateix passa a l’any 2009.
L’any 2009 cau una altra zona verda que cal expropiar, que no s’havia previst
en els anys anteriors, però en aquest cas es pot fer un conveni amb la
propietat el repartir-ho en 3 anualitats, la qual cosa ha permès que el
pressupost d’inversions, la capacitat d’endeutament de l’Ajuntament, que
torna a ser d’un milió d’euros, permeti dotar ja de més inversió alguns
d’aquests projectes. Alguns d’ells ja s’han efectuat. Dels 3 que ha dit vostè que
creu que s’han desestimat, no s’han desestimat, el Pla d’Accessibilitat ha
començat a executar-se i l’aventatge que hem tingut és que en lloc de
destinar 150.000 €, com preveia el PUOSC, més el que es pogués obtenir s’ha
fet pràcticament la totalitat del FEIL de l’any passat que seria 1.700.000 €.
Els collectors residuals que no disposaven d’altre finançament s’han
reconvertit en depuradores per evitar el que era una situació insostenible en el
municipi com és que la Pineda i Sant Carles estiguessin avocant les seves
aigües residuals directament a la llera, la qual cosa era totalment inadmissible
en el segle XXI, per tant en el fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat
d’aquest any 2010 s’ha pogut dotar pressupostàriament aquestes actuacions
de tal manera que hi ha una segona actuació del PUOSC, que no cal destinar
diners del PUOSC, sinó que s’ha pogut finançar en un altre programa, per tant,
de les 3 que ha dit vostè, ja n’hi ha 2 que no tenen raó de ser perquè ja s’han
executat.
La tercera, la urbanització de la Plaça del Ametllers creu que el seu cost
s’acostava als 600.000 € i ha estat impossible obtenir més recursos i en canvi sí
que s’ha obtingut més finançament arrossegant aquest PUOSC cap a l’escola
bressol. D’aquesta manera podem completar un projecte planificat a principis
de mandat que té una línea de subvenció important amb una dotació per
nen en el tema de la subvenció del Departament d’Educació que té
finançament de la capacitat endeutadora del municipi i que completa aquest
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finançament amb aquest canvi d’actuació i d’anualitat i que , a més a més,
coincideix amb el temps en el moment en què el Departament d’Educació no
disposa encara de la previsió dinerària per afrontar a la subvenció ni
l’Ajuntament disposa encara del solar perquè com hem vist amb un punt
anterior es comença ara la desafectació a la vegada que el Departament
d’Educació està licitant les obres, per tant, no hi ha cap incongruència en tot
el que s’està fent en aquest programa i molt al revés del que està fent vostè Sr.
Fernández el que s’ha aconseguit és finançar adequadament unes inversions
que són prioritàries i molt necessàries pel municipi. Algun comentari més Sr.
Carles Fernández ?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant
aprovat per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de
CiU i el regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels
regidors del Grup Municipal del PSC-PM, quin text, literalment, diu:
“Vist que en data 3 de març de 2010 es va dictar la Resolució d’Alcaldia
número 208, mitjançant la qual es va resoldre sollicitar, davant la Direcció
General d’Administració Local, del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya la modificació de les
anualitats i actuacions dins el PUOSC 2008-2012, la qual en la seva literalitat
diu:

“Atès que aquesta corporació disposa de la proposta de planificació del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, aprovada inicialment per la
Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió de data 7 d’abril de
2008, notificada a l’Ajuntament en data 11.04.2008, NRE 2925 i, confirmada
amb posterioritat, en sessió de la Comissió de data 19 de desembre de 2008,
amb ocasió de la formulació del PUOSC per a l’anualitat 2009 i l’estat
actualitzat de les actuacions planificades per a les anualitats 2010,2011 i 2012,
la qual recull les actuacions que tot seguit es relacionen segons el següent
detall:

Núm.
actua
ció
2009/1
009
2009/1
010
2009/1
012
2009/2
011

Prog.
ET
MN
MN
MN

Títol Actuació
Vianalització del carrer Major
Collector d’aigües residuals de la
urbanització de Sant Carles
Ampliació i millora del centre cívic de
Santa Agnès de Malanyanes
Urbanització de la plaça dels
Ametllers

Pressupos Subvenci
t
ó
506.882,8
30.000
8
409.980,9
41.000
2
444.074,6
19.000
8
332.689,7
60.000
7
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2009/1
009
2009/1
011
2009/1
012
2009/1
013

PG

Vianalització del carrer Major

PG

2009/1
038

PG

Urbanització de la plaça dels
Ametllers
Ampliació i millora del centre cívic de
Santa Agnès de Malanyanes
Reforma de la casa consistorial,
oficina OAC i SSTT, policia municipal i
jutjat de pau
Adequació dels carrers al pla
d’accessibilitat

PG
PG

506.882,8
8
332.689,7
7
444.074,6
8
732.523,0
0
543.274,7
4

120.000
69.500
110.500
200.000

150.000

Vist el Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2008-2012 i, en
concret el que disposen les bases segona, tercera i quarta de les mateixes.
Atès que fins a la data no ha estat possible iniciar l’execució de les actuacions
incloses dins l’anualitat 2009, essent inviable per la precarietat de recursos de la
corporació la realització d’alguna de les actuacions que dessota es
relacionaran i, considerant necessària la divisió en fases d’execució
susceptibles de ser lliurada cadascuna d’elles al servei corresponent,
l’actuació, ref. PUOSC: 2009/1013, denominada Reforma de la Casa
Consistorial: oficines de l’OAC i SSTT, policia municipal i jutjat de pau, la qual
disposa per a l’execució d’una primera fase de l’aprovació inicial del projecte
de les noves oficines de la Policia Local de la plaça de l’Ajuntament T.M.de la
Roca del Vallès.
Atès que fins a la data no ha estat sollicitat cap canvi d’actuació i que la
proposta de les actuacions que més tard es formularà, entenem que te
cabuda dins els corresponents programes de les subvencionades inicialment.
Vista, així mateix, l’aprovació del Pla Únic d’obres i serveis de Catalunya per a
l’any 2010, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
5574 de data 24 de febrer de 2010,
Considerant necessària, d’acord amb l’informe del Cap de l’Àrea de territori
de l’Ajuntament obrant en l’expedient, la modificació de les anualitats i
actuacions que proposa i, en ús de les atribucions que em confereix la vigent
legislació

RESOLC
PRIMER.- SOLLICITAR davant la Direcció General d’Administració local, del
Departament de governació i administracions públiques de la Generalitat de
Catalunya, dins el PUOSC 2008-2012, els canvis d’actuacions, d’anualitats i la
divisió en fases de l’actuació que dessota es relacionen:
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Actuacions, anualitats i subvencions inicials
atorgades

Titol de l'actuació

Any

Prog

Sol.licitud d'actuacions, anualitats i subvencions finals

Subvenció

Tito Actuac.

Import
Actua

ACTUACIONS QUE ES MANTENEN

1) Refor. Casa
Consistorial

2) Vianalitza. C/
Major

3) Amp. Mi. Centre
Civic S. Agnès

2009

PG

2009

ET

2009

PG

2009

MN

2009

PG

200.000,00
€

Canvi d'anulitat

30.000,00 €
120.000,00
€

Canvi d'anualitat

19.000,00 €
110.500,00
€

Canvi d'anualitat

1) Ref. Casa
Consist.
1ª Fase Dep.
Policia

1) Ref. Casa
Consist.
2ª Fase Sala
Plens

2) Vianal.

3) Centre

4) Esc.

C. Major

Civ S.A.

Bressol LT

293.347,30 €

390.000,00 €

566.143,48 €

475.000,00 €

719.594,24
€

Anualitat

Subvenció

Subvenció

Subvenció

Subvenció

Subvenció

2010

19.614,33 €

180.385,67 €

2010

30.000,00 €

2010

120.000,00 €

2010

19.000,00 €

2010

110.500,00 €

ACTUACIONS QUE ES PROPOSA EL DESESTIMEN
INCORPORANT EL FINANÇAMENT PUOSC A LES
ACTUACIONS QUE ES MANTENEN I A LA DE NOVA
SOLLICITUD
Adeq. Pla
d'accessibilitat

2010

PG

150.000,00
€

Canvi d'actuació

2010

Col.lector residuals
S. Carles

2009

MN

41.000,00 €

Canvi d'actuació i
anualitat

2010

2009

MN

60.000,00 €

2009

PG

69.500,00 €

2010

Import subvencions inicials
atorgades :

800.000,00
€

Subvencions

Urbanitz. Pl. dels
Ametllers

Canvi d'actuació i
anualitat

126.885,67 €

23.114,33 €

41.000,00 €

60.000,00
€
69.500,00
€

2010

146.500,00 €
49,94%

180.385,67 €

173.114,33 €

170.500,00 €

46,25%

30,58%

35,89%

Import Subvencions finals sol.licitades

SEGON.-SOTMETRE la present resolució a la ratificació del ple de la corporació
en la propera sessió que realitzi i donar trasllat de la mateixa a la Direcció
General d’Administració local.
TERCER.- COMUNICAR aquesta resolució així com la seva ratificació a l’àrea de
territori i a la intervenció municipal, als corresponents efectes.”
Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la
Corporació.
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia número 208, de 3 de març de 2010,
mitjançant la qual es va resoldre sollicitar, davant la Direcció General
d’Administració Local, del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya la modificació de les anualitats i
actuacions dins el PUOSC 2008-2012.
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129.500,00
€
18,00%
800.000,00
€

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Àrea de Territori i a la Intervenció
Municipal, als corresponents efectes, així com a la Direcció General
d’Administració Local.”

B-4. Ratificació d’una pròrroga forçosa de la concessió administrativa del
servei públic de la recollida de residus sòlids urbans del municipi de la Roca
del Vallès, pel termini màxim de sis mesos.
Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia tracta de la Ratificació d’una
pròrroga forçosa de la concessió administrativa del servei públic de la recollida
de residus sòlids urbans del municipi de la Roca del Vallès, pel termini màxim de
sis mesos. Té la paraula el regidor d’obres i serveis el Sr. Jordi Fortí.
Torno a demanar al públic assistent que intentem guardar silenci. És possible
que des de fora no em sentiu perquè els bafles estan situats a l’interior de la
sala, però nosaltres des d’aquí, si que us sentim i es fa molt difícil poder articular
un debat, si us plau, guardeu silenci. Moltes gràcies. Sr. Fortí endavant.
Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, portem avui a ple la ratificació de la
pròrroga forçosa de la concessió administrativa de la recollida del servei públic
de residus sòlids urbans pel termini màxim de 6 mesos.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió celebrada el
14 de desembre de 2001, var adjudicar el contracte de gestió del servei públic
de servei de recollida de residus sòlids urbans a l’empresa UTE la Roca 2002.
Vist que en data 15 de febrer de 2002 es va formalitzar el contracte del servei
públic de recollida entre l’Ajuntament i la UTE la Roca-2002 i atès que aquest
contracte estableix una durada de vuit anys, prorrogables per un període de
dos anys més, fins a un màxim de deu anys i, sobretot, atesa la necessitat
urgent d’incorporar al servei la gestió i tractament del residu en el pròxim
contracte, atès que actualment aquesta gestió del residu té un cost anualment
d’entre 170.000 i 180.000 €, considerem que el període adequat de pròrroga
podria ser de 6 mesos, temps necessari per redactar els plecs de condicions.
Atès que a partir del 26 de febrer de 2010 es va emetre l’informe favorable de
Secretaria i intervenció, portem a resoldre el primer punt :
Aprovar una pròrroga forçosa de la concessió administrativa del servei públic
de la recollida de residus sòlids urbans del municipi de la Roca del Vallès, pel
termini màxim de sis mesos a comptar a partir de l’1 de març de 2010, durant el
qual l’ajuntament procedirà a la determinació de la forma gestió i contracte, si
escau, del mateix.
Segon: El servei s’haurà de prestar en les mateixes condicions i preu que
estableixen el contracte i annex vigents.
Tercer: Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a la
pròrroga forçosa de la concessió de la gestió del servei públic de recollida de
d’escombraries amb partida i pressupost de 2010, amb l’exercici prorrogat des
de 2009 per atendre la pròrroga d’aquest contracte de 6 mesos
Quart: Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui.
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Cinquè: Sotmetre aquesta resolució a la ratificació per part del Ple municipal
en la primera sessió que celebri.
I atès que s’ha fet l’informe favorable de la comissió informativa es proposa al
ple, l’adopció dels següents acords :
Primer: Ratificar la Resolució d’Alcaldia d’aquest 26 de febrer de 2010,
mitjançant la qual es va aprovar una pròrroga forçosa d’aquesta concessió
administrativa del servei públic de la recollida, pel termini màxim de sis mesos,
a comptar a partir d’aquest 1 de març, durant el qual l’ajuntament procedirà
a la determinació de la forma de gestió i contracte, si escau, del mateix.
Segon: Notificar aquest acord a la UTE La Roca 2002 que és l’actual operador
que dóna servei al municipi
Tercer: Comunicar
corresponents.

aquest acord a la Intervenció i als Serveis Municipals

Bé, bàsicament aquí el que fem és que un cop finalitzat un període de vuit
anys, tot i que és prorrogable per un màxim de 2 anys, la idea és que per poder
legalitzar l’actual cost de 170.000 o 180.000 € anuals del que costa la gestió
dels residus, treure el plec al més aviat possible, és per això que hem reduït el
termini d’una pròrroga de 2 anys a una de 6 mesos amb la idea i l’objectiu en
el qual aquests moments ja l’estem treballant per poder tenir-lo redactat i
definit en el proper ordinari del mes de maig, simplement és això.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Fortí. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun
comentari Sr...no cal?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:
“Vist que en data 26 de febrer de 2010 es va dictar la Resolució d’Alcaldia
núm. 189, mitjançant la qual es va aprovar una pròrroga forçosa de la
concessió administrativa del servei públic de la recollida de residus sòlids
urbans del municipi de la Roca del Vallès, pel termini màxim de sis mesos, a
comptar a partir de l’1 de març de 2010, durant el qual l’ajuntament procedirà
a la determinació de la forma de gestió i contracte, si escau, del mateix, la
qual en la seva literalitat diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en sessió celebrada el
14 de desembre de 2001, va acordar adjudicar el contracte de gestió del
servei públic de servei de recollida de residus sòlids urbans del municipi de la
Roca del Vallès, amb inclusió del servei de recollida de voluminosos, a la UTE la
Roca 2002.
Vist que en data 15 de febrer de 2002 es va formalitzar entre l’Ajuntament de la
Roca del Vallès i la UTE la Roca-2002 el contracte del servei públic de recollida
de residus sòlids urbans del municipi.

17

Atès que aquest contracte estableix, de conformitat amb la clàusula III del Plec
de clàusules administratives particulars d’aplicació, que la durada del
contracte és de vuit anys, prorrogables per un període de dos anys més, fins a
un màxim de deu anys.
Vist que en data 4 de juny de 2004 es va signar un annex a l’esmentat
contracte per tal d’executar una sèrie de treballs complementaris.
Atès que en data 26 de febrer de 2010, l’Enginyer de Serveis municipal ha emès
informe en el que exposa que considera i proposa que no es prorrogui el
contracte fins el màxim admès al plec de referència, atesa la necessitat urgent
d’incorporar al servei la gestió i tractament del residu en el pròxim contracte.
Per tant, considera que el període adequat de pròrroga podria ser de sis
mesos, temps necessari per redactar i aprovar els plecs de condicions.
Vist que, de conformitat amb el que disposen els article 26 i 86 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 67 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova del Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya l’article 4.3 de la Llei 10/1998, de 21
d’abril, de residus, el servei públic de recollida de residus té caràcter obligatori i
està declarat com essencial amb reserva a favor dels ens locals, raó per la qual
la finalització del contracte sense solució de continuïtat amb una altra forma
de prestació es contraposa amb l’obligació que té l’Ajuntament de prestar-lo.
Atès que en data 26 de febrer de 2010, s’ha emès informe de Secretaria i
Intervenció relatiu a la normativa d’aplicació i a l’existència de crèdit suficient
per atendre l’esmentada pròrroga.
Vist que l’òrgan competent per a la vàlida adopció d’aquest acord és el Ple
de la corporació, en virtut del que estableix l’article 113.1 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són
conferides,
RESOL:
Primer.- Aprovar una pròrroga forçosa de la concessió administrativa del servei
públic de la recollida de residus sòlids urbans del municipi de la Roca del
Vallès, pel termini màxim de sis mesos a comptar a partir de l’1 de març de
2010, durant el qual l’ajuntament procedirà a la determinació de la forma
gestió i contracte, si escau, del mateix.
Segon.- El servei s’haurà de prestar en les mateixes condicions i preu que
estableixen el contracte i annex vigents.
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa corresponent a la
pròrroga forçosa de la concessió de la gestió del servei públic de recollida de
residus sòlids urbans a càrrec de la partida 06 442 2270002 “Escombraries
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municipals” del pressupost municipal per a l’exercici 2010 prorrogat del 2009,
per atendre la pròrroga del contracte.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis
municipals que correspongui, als efectes escaients.
Cinquè.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació per part del Ple municipal
en la primera sessió que celebri.”
Vist que l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord és el Ple de la
Corporació.
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR la Resolució d’Alcaldia núm. 189, de 26 de febrer de 2010,
mitjançant la qual es va aprovar una pròrroga forçosa de la concessió
administrativa del servei públic de la recollida de residus sòlids urbans del
municipi de la Roca del Vallès, pel termini màxim de sis mesos, a comptar a
partir de l’1 de març de 2010, durant el qual l’ajuntament procedirà a la
determinació de la forma de gestió i contracte, si escau, del mateix.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la UTE La Roca 2002.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord a la Intervenció i als Serveis Municipals
corresponents d’aquest Ajuntament. ”
B-5. Aprovació de l’Expedient de contractació i licitació per a la gestió del
servei públic de neteja viària del municipi de la Roca del Vallès.
Alcalde.- El cinquè punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació de l’Expedient
de contractació i licitació per a la gestió del servei públic de neteja viària 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. Portem aquest cinquè tema de l’ordre del dia
d’avui. Atès que a partir del 23 de desembre...
Alcalde.- Un moment, si us plau que torno a demanar silenci. A veure si us
plau, es fa molt difícil poder donar les explicacions per poder seguir els debats,
us preguem seguir la sessió plenària en silenci, si us plau. No em senten.
Intentem ... hi ha un bafle fora, no sé si es pot connectar. A veure demaneu si
us plau... si, podem seguir? Si us plau, podem fer silenci perquè puguem
continuar ...sí, tenim la sessió plenària interrompuda, pregaria silenci, si us
plau...sí, reitero, a veure hi ha temes molt importants que s’han d’aprovar en
aquesta sessió plenària, demano si us plau que seguim la sessió en silenci, que
puguem permetre continuar el debat, si us plau. .. Sr. Jordi Fortí està en us de la
paraula.
Sr. Fortí.- gràcies, Sr. Alcalde. Bé portem a aprovació l’expedient de
contractació i licitació pel servei públic de neteja viària del municipi.
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Vist que el Ple de 24 de juliol de 2008 va aprovar una pròrroga de la concessió
administrativa d’aquest servei públic de neteja viària amb l’empresa URBASER,
SA, pel període màxim de fins al 31 de desembre de 2008.
Atès que el Ple, en data 23 de desembre de 2008, va aprovar una segona
pròrroga de la concessió administrativa de la gestió del servei públic de la
neteja viària, fins que es formalitzés el contracte de serveis de neteja viària que
s’estava tramitant, i pel període màxim de fins al 25 de juliol de 2010, durant el
qual el servei s’havia de prestar amb les vigents condicions i preu.
Atès que en la mateixa sessió plenària es va acordar continuar la tramitació de
l’expedient per l’adjudicació del contracte de servei de neteja viària, per
manca de mitjans personals i materials propis de la corporació, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris
d’adjudicació.
I Vist l’informe favorable, lògicament, de la comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: 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”.
Segon: Autoritzar, per la quantia de 343.000,00 euros que són 320.560,75 euros
+ l’IVA que són 22.439,25 euros, la despesa que per a aquest Ajuntament
representa la contractació esmentada, amb partides i càrrecs ja lògicament
dins de l’estat de despeses del Pressupost municipal de 2009 prorrogat fins a
l’exercici 2010.
Tercer: Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
d’explotació que regiran la contractació d’aquest servei, per procediment
obert, oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, i SOTMETRE’LS a
informació pública pel termini de vint dies, mitjançant el DOGC el BOP i el que
és necessari. Transcorregut aquest termini sense cap reclamació els plecs
esdevindran aprovats definitivament sense necessitat d’acord exprés.
Quart: Publicar al BOP i al DOGC perquè en el termini de trenta dies naturals els
interessats puguin presentar les proposicions que considerin pertinents.
Cinquè: Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de
Serveis urbans municipals.
Amb aquest contracte el que fem és intentar actualitzar l’actual servei de
neteja que teníem fins ara per diverses raons:
Primer de tot hem tingut una incorporació de nous sectors de gent que ha
vingut a viure, de polígons industrials, evidentment, a partir d’aquí creix la
necessitat de serveis i és necessari poder actualitzar un nou contracte.
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Segon perquè a partir d’aquestes noves necessitats en el nou plec s’ha de
reflectir molts més mitjans humans i de maquinàries. Per fer un comparatiu
entre l’actual plec que està en vigor i el nou que portem avui a ple:
Pel que fa a mitjans humans, estàvem amb 5 operari i un encarregat a mitja
jornada, en el contracte a licitar els mitjans humans pugen a un operari i un
encarregat a jornada complerta.
Amb maquinària actualment estem amb una furgoneta, un furgó de caixa
oberta i una escombradora i amb el nou contracte a licitar seguirà una
furgoneta, 2 furgons de caixa oberta, un dumper 4 X 4 amb respall i
l’escombradora.
A partir d’aquí hem variat les fórmules del nou plec, sobretot hem modificat la
forma polinòmica que fins ara regia en l’actual contracte pel qual es
mesurava el valor del sol a netejar per metres linials, lògicament això ho hem
variat i ho hem actualitzat de cara a que no tots els carrers tenen la mateixa
amplada i, evidentment, era necessari actualitzar aquest contracte que ara
mateix ja és obsolet i poder ja treballar amb el nou i cobrir a tota la població.
Res més, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Jordi Fortí. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun
comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, 2 o 3 comentaris. Un primer que no ens quadra pel que fa als
números l’import que traiem a licitació amb el que hi ha en el pressupost.
Traiem un pressupost a licitació de 344.000 anual i aquest any vàrem posar
299.000 €. Em poden dir que com el contracte no serà efectiu fins a mitjans
d’any, el que passa és que l’any passat segons la informació que vam
demanar als serveis econòmics municipals, s’ha pagat a Urbaser, per tots els
conceptes de neteja viària que abans estava tot agrupat en diferents partides
i ara està tot en una de sola, 283.990 € i en pressupost d’aquest any tenim
299.000. És a dir, la suma de totes les factures que ens van facilitar suma
283.990 € i el que hi ha en el pressupost són 299.000 €. És clar, si mitja part de
l’any és amb el que hi havia ara més l’increment i mitja part de l’any serà sobre
un nou servei que pot tenir un cost al voltant d’uns tres cents i pico mil euros,
sembla bastant clar que aquesta partida serà deficitària i que caldrà fer una
modificació i, per tant, ja els comentàvem en l’aprovació del pressupost inicial
i en un dels següents plens que suposo que és l’aprovació definitiva del
pressupost per donar sortida que hi ha partides que no s’han fet d’acord amb
allò que s’ha de gastar. Per tant, la primera qüestió seria aquesta.
Segona qüestió, ens preocupa l’estat en el qual s’està donant aquest servei en
el municipi. És a dir, en els darrers 2 o 3 anys ha baixat la qualitat d’aquest
servei i sembla que l’Ajuntament no hagi tingut la capacitat perquè això no
passés i ens preocupa que, està molt bé tot aquest increment de mitjans, però
després cal fer una tasca com a Ajuntament de seguiment i aquesta tasca pel
que hem comprovat en aquest temps no s’ha estat fent i l’estat dels carrers del
municipi en aquests moment deixa molt a desitjar i al tercer apartat hi havia
una queixa per part dels treballadors de les seves situacions laborals. Tenim
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algun coneixement d’algunes reunions amb l’Alcalde sobre aquest tema
d’aspectes socials i laborals que té un pes de 5 punts sobre 200, per tant, poc
temps té a l’hora que això es pugui tenir en compte.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Jordi Fortí?
Sr. Fortí.- Sí, intentaré respondre als tres punts. La diferència entre els 299 i els
324 evidentment, entenem que entre el període de temps que dura la licitació
i tot, serà a mitjans d’any, com molt bé vostè deia Sr. Fernández, quan s’iniciï
aquest nou servei. Hem fet els càlculs i vist que tenim la favorabilitat per part
d’intervenció i serveis jurídics, evidentment, els càlculs estan ben fets.
El segon punt en quant a l’estat actual del servei, en quant a a questa
decadència que deia vostè, en aquests 2 o 3 darrers anys hem hagut
d’afrontar a totes aquestes noves persones i empreses que, per sort, han vingut
a viure en el nostre municipi. La gestió i el seguiment per part dels nostres
tècnics, pels tècnics municipals, ha estat la mateixa i amb el mateix rigor i amb
la mateixa seriositat amb la qual anteriorment s’havia fet. Està claríssim que
estàvem treballant sobre el mateix plec. Un plec que després d’uns anys de
durada està claríssim que arriba a ser obsolet en alguns aspectes. Sobretot en
aquest que jo li havia remarcat anteriorment que dins del que és el càlcul
matemàtic que s’estava fent del plec que es va treure en el seu dia ara fa un
anys, hi havia un valor polinòmic en el qual es feia una valoració per metre
linial que no corresponia a la necessitat de neteja d’aquell carrer perquè no
tots els carrers tenen la mateixa amplada.
Sobre el tercer que vostè em deia de la queixa dels treballadors, els 5 punts
sobre 200 no és ben bé així. El criteri de la base d’adjudicació és una oferta
tècnica on és un 0,6 i un 0,4 és oferta econòmica. Amb els treballadors s’ha
tingut alguna reunió, amb els treballadors s’ha parlat que avui, sense anar més
lluny, es portava aquest nou plec al Ple i el que s’intenta en aquest plec és
donar cobertura i qualitat de servei a tot el municipi, segons totes aquestes
noves zones que s’han anat integrant durant aquests darrers 2 o 3 anys i a la
vegada actualitzar el servei de manera que no tingui problemes pel que fa al
personal ni pel que fa a l’empresa que en el seu dia liciti i guanyi aquest plec
ni a nivell molt menys encara de tots els ciutadans que vegin que la qualitat
d’aquest servei és la més òptima per a tots plegats, és per això també que està
clar el que representa l’augment d’aquest cost per a tots plegats. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Jordi Fortí. Algun comentari Sr. Fernández?
Sr. Fernández.- Els càlculs estan ben fets? Bé, per desgràcia ho veurem a final
d’any si estan ben fets o no, però Sr. Fortí, és a dir, la meitat de 283.000 € que es
van gastar l’any passat més la meitat de 344.000 € dóna més de 299.000. Faci
senzillament aquesta operació i veurà que dóna més de 299.000 que és el que
hi ha pressupostat al 2010, per tant, primera cosa, ja veurem si a finals d’any
s’ha de fer alguna modificació pressupostària i llavors, en tot cas, recordarem
el tema dels càlculs.
Abans d’aquest concurs que es fa ara, s’han fet unes pròrrogues perquè
aquest concurs vencia, per tant, podrien haver fet aquest concurs fa temps i
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podrien haver evitat aquesta degradació del servei, per tant, segona qüestió:
la ineficàcia i la inoperància d’aquest Ajuntament i tercer element, perdoni, jo
vostè em diu si 0,6 i 0,4, però la oferta tècnica està valorada en 100 punts i
d’aquests 100 punts 5 corresponent als temes socials del treballadors i l’oferta
econòmica està valorada en 100 punts també, per tant, sobre els 200 punts,
100 punts són dels treballadors. Això tret del plec de clàusules. Senzillament,
comentar aquests temes.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Jo també miraré d’aclarir-li algun
d’aquests temes als quals feia vostè referència. D’entrada, li diré que estem
superant una situació realment, jo no diria de degradació del servei perquè els
carrers estan nets, estan en un bon estat, no diré en perfecte estat, però sí en
bon estat, però sí que és cert que estem parlant d’un contracte que es va
redactar fa gairebé 12 anys. Aleshores, aquest contracte es va redactar en un
moment en què el municipi passava per primer cop a tenir el servei
externalitzat, deixava de tenir-lo en recursos de personal propis i passava a
tenir-lo externalitzat. Estem parlant d’un municipi que només tenia 5000
habitants i que tenia aquestes àrees urbanes de la Roca, de la Torreta i de
Santa Agnès i no tenia sectors de creixement com han sorgit en aquests darrers
temps com és Can Borrell, com és SPR-6, el SPR-3 el Solell, Can Font de la
Parera estava en mal estat, Can Massaguer encara no està recepcionat, el
Golf de Villaba, Can Jorn i el polígon industrial de Vallderiolf. Quan accedim al
govern a l’any 2007... també el Pla de les Hortes, perdó que me’l deixava.
Quan accedim al govern a l’any 2007 aquest contracte està en una situació
precària, la maquinària està absolutament amortitzada, el concessionari no vol
renovar maquinària perquè no li pertoca, però en canvi sí que ens trobem en
una situació greu, en la qual hem d’assumir els serveis de tots aquests sectors,
hem de començar a donar servei a tots aquests sectors que no s’han
recepcionat i anem fent paulatinament diverses recepcions. Les darreres es va
recepcionar l’any passat, el polígon industrial de Vallderiolf. L’any anterior
s’havia recepcionat Can Jorn, Vilalba estava recepcionat, però no estava
incorporat en el contracte, en el servei, tot i que hi havia formes per incorporarlo, ara ja s’està donant servei, el Solell no està encara del tot resolt perquè hi
havia un problema econòmic que es va resoldre recentment, aquest sector
estava recepcionat, no hi estava el Pla d les Hortes i alguns carrers de Can
Borrell, per tant, el municipi ha crescut de forma exponencial, no estem parlant
del mateix contracte que es va dissenyar i les fórmules polinòmiques de revisió
no eren prou àgils, no eren prou efectives com per dotar el servei de la
suficient eficàcia, això per un costat, per tant, superem aquest estadi i passem
a tenir un plec de clàusules, molt més acurat, molt més cenyit a tots aquests
sectors perquè podem donar servei a tot arreu. D’altra banda, el plec anterior
del contracte de la plica que es va aprovar i es va adjudicar en el seu dia, en
la qual no quedaven clars una sèrie de serveis que també es donaven en el
municipi i que, per tant, s’havien de donar. Aquests serveis, i això li aclarirà
algun dubte sobre l’import final, en el nou plec queden absolutament
incorporats, és a dir, en cap moment podrà venir ara el concessionari del
servei exigint que se li pagui a banda la recollida de la brutícia generada per
una cavalcada de reis, per uns tres tombs de Sant Antoni o per una festivitat
del Rocío, una festa del comerç, etc. Que són activitats que generen un reforç
del servei i una recollida important de deixalles després d’aquestes actuacions,
per tant, coneixem exactament quines són les festes que es donen en el
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municipi, sabem l’import que facturava a banda el concessionari i els hem
incorporat en el plec. Hi ha una qüestió molt important i és que actualment el
servei compte amb 5 treballadors; un encarregat i 4 operaris i aquest servei
canvia substancialment perquè passaran a ser 6 operaris, 6 operaris vol dir que
l’empresa adjudicatària del servei de neteja viària podrà constituir-se, els seus
treballadors podran constituir-se en comitè d’empresa. El fet que els seus
treballadors es puguin constituir en comitè d’empresa és molt important
perquè podran negociar convenir amb l’empresa adjudicatària, per tant, no
és una dependència de l’Ajuntament que haguem de regular les condicions
laborals dels treballadors que pertanyen a un empresa externa; a una empresa
que té la seva forma d’actuació, per tant, tot i que no hi hagi una puntuació
afectiva, l’empresa que vulgui donar el servei i amb la situació de conjuntura
econòmica difícil és probable que se’n pressentim moltes en aquest moment
valorarem precisament les ofertes recollides en les pliques i aquí és molt
important recollir aquest aspecte, els treballadors tindran possibilitats de
defensar aquests drets. En aquest moment, de tots els serveis que té el municipi
són els pitjor pagats. Evidentment, si ho comparem amb la mateixa empresa
que dóna servei a municipis veïns entre ells a la ciutat de Granollers, que tenen
sous molt inferiors i, evidentment, volem que tinguin les millors condicions
laborals perquè puguin prestar el millor servei i això es farà a través del comitè
d’empresa, això ho podran resoldre els propis treballadors amb la seva
empresa al marge de l’Ajuntament. L’Ajuntament només haurà d’exigir al
concessionari que compleixi el servei, que compleixi les condicions del servei,
que es pugui tutelar perquè tinguem el municipi el més net possible i el més
ben endreçat.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant
aprovat per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de
CiU i el regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels
regidors del Grup Municipal del PSC-PM, quin text, literalment, diu:
“Atès que en data 15 de juliol de 2008 es va emetre informe de SecretariaIntervenció relatiu a la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan
competent per a aprovar i adjudicar el contracte per a la gestió del servei
públic de neteja viària del municipi de la Roca del Vallès.
Vist que el Ple, en data 24 de juliol de 2008, va aprovar una pròrroga de la
concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja viària del
municipi amb l’empresa URBASER, SA, pel període màxim de fins al 31 de
desembre de 2008, durant el qual el servei s’haurà de prestar amb les vigents
condicions i preu i l’Ajuntament procedirà, durant l’esmentat termini a
l’adjudicació del corresponent contracte.
Atès que en el mateix acord plenari es va aprovar l’inici de l’expedient per
l’adjudicació del contracte de servei de neteja viària, per manca de mitjans
personals i materials, propis de la corporació, pel procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació. Així mateix, es va
disposar la redacció dels corresponents plecs de clàusules administratives
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particulars i el d’explotació que hauran de regir el contracte i el procés
d’adjudicació.
Vist que a la part expositiva de l’esmentat acord plenari es va fer palès que
aquesta corporació no disposa ni d’elements personals ni materials suficients
per a la prestació del servei públic de neteja viària que, per un altra banda, té
caràcter obligatori i està declarat com a essencial amb reserva a favor dels
ens locals.
Atès que el Ple, en data 23 de desembre de 2008, va aprovar una segona
pròrroga de la concessió administrativa de la gestió del servei públic de la
neteja viària del municipi amb l’empresa URBASER, SA, fins que es formalitzés el
contracte de serveis de neteja viària que s’estava tramitant, i pel període
màxim de fins al 25 de juliol de 2010, durant el qual el servei s’havia de prestar
amb les vigents condicions i preu.
Vist que en la mateixa sessió plenària es va acordar continuar la tramitació de
l’expedient per l’adjudicació del contracte de servei de neteja viària, per
manca de mitjans personals i materials propis de la corporació, per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i varis criteris
d’adjudicació.
Atès que en data 5 de març de 2010 es van redactar i incorporar a l’expedient
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec d’explotació que
hauran de regir l’adjudicació del contracte, els quals han estat informats
favorablement per la Secretaria i la Intervenció Municipal, així com també s’ha
efectuat la corresponent retenció de crèdit per la Intervenció Municipal.
Examinada la documentació que l’acompanya, vistos els Informes
corresponents, i de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional
segona i l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Atès que l’òrgan competent per a la vàlida adopció d’aquest acord és el Ple
de la corporació, en virtut de l’atribució de competències que li confereix la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic.
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- 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”.
Segon.- AUTORITZAR, per la quantia de 343.000,00 euros (320.560,75 euros
corresponent al tipus de licitació + 22.439,25 euros corresponents a l’IVA), la
despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació esmentada,
amb càrrec a les partides 06 442 227 0001 “Servei neteja viària” i 02 442 227
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0003 “Neteja actes culturals i populars” de l’estat de despeses del Pressupost
municipal de 2009 prorrogat per a l’exercici 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.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec
d’explotació que regiran la contractació d’aquest servei, per procediment
obert, oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació, i SOTMETRE’LS a
informació pública pel termini de vint dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler
d’edictes de la corporació i a la pàgina web municipal, durant els quals es
podrà examinar i formular-hi les allegacions pertinents. Transcorregut aquest
termini sense cap reclamació els plecs esdevindran aprovats definitivament
sense necessitat d’acord exprés.
Quart.- PUBLICAR l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del
contractant municipal (www.laroca.cat) perquè en el termini de trenta dies
naturals els interessats puguin presentar les proposicions que considerin
pertinents.
Cinquè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de
Serveis urbans municipals.”
B-6. Aprovació de l’expedient de contractació i licitació per a la gestió i
explotació del servei públic d’escola bressol del municipi de la Roca del
Vallès.
Alcalde.- El sisè punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació de l’expedient
de contractació i licitació per a la gestió i explotació del servei públic d’escola
bressol del municipi de la Roca del Vallès. Té la paraula la Sra. Marta Pujol,
regidora d’ensenyament.
Sra. Pujol.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, com tots sabeu o els que no ho sabeu us ho
dic, l’escola bressol es gestiona a través d’una contracte de gestió
administrativa amb la qual una empresa externa ofereix aquest servei.
L’Ajuntament és el propietari de l’edifici i tot el que és la gestió tant dels serveis
que s’han de donar com del servei educatiu ho gestiona una altra empresa. El
dia 31 de juliol d’enguany s’acaba el contracte actual i nosaltres proposem
per al nou contracte una durada de 6 anys més 3 de pròrroga. Actualment, la
duració dels contractes han de ser llargs perquè primer de tot fer un procés de
contractació és una feina molt feixuga, és molt llarga i pensem que de cara a
l’empresa concessionària també els dóna tranquillitat tenir un contracte llarg.
Els serveis que es proposen per aquest contracte són el bàsic d’escolarització
que seria de 9 del matí a 12 del migdia i de 3 a 5 de la tarda, que aquest
tindria un preu fix, també hi ha un servei de menjador que es paga a part que
és el servei pròpiament de menjador, tot el monitoratge i les mestres que hi ha
de 12 a 3 i el servei d’acollida que és l’atenció als infants fora d’aquest horari
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de 9 a 5 que seria des de dos quarts de vuit del matí fins a les nou i de 5 a 6 de
la tarda. Aquest servei s’oferirà sempre que hi hagi un mínim de sollicituds.
Llavors, també es contempla la possibilitat d’oferir altres serveis de tipus
educatius més lúdics, més de relació entre famílies. Aquest servei podria ser,
per exemple, l’espai nadó que és un espai en el qual els pares i els fills poden
acudir al centre i establir allà una relació entre ells perquè de vegades, “mal
de muchos consejo de todos” perquè quan els pares es reuneixen i expliquen
les seves problemàtiques, les dificultats, doncs bé, moltes vegades es troben
solucions conjuntes. Llavors un espai familiar on es podrien trobar els pares amb
els nens d’entre 1 i 3 anys i compartir moments de relació, d’experiències i
després seria un espai de pares i mares que aquest aniria més adreçat a fer
formació, a fer xerrades, a crear un espai d’adults en el qual es poguessin
generar sinèrgies i fer que hi hagués una relació major entre els pares. Això,
evidentment seria sempre fora de l’horari escolar i amb un preu també a part.
El pressupost bàsic de licitació són 410.000 € i aquesta és una xifra que ha sortit
després d’estudiar els diferents comptes d’explotació que ens han arribat de
l’empresa que estava oferint aquest servei. Cada any ens envien una
memòria, cada anys ens envien el seu compte d’explotació. Hem anat
analitzant aquest compte i hem vist que a mesura que anaven passant els
anys, les dificultats anaven augmentant, podem dir ha arribat un moment com
és enguany, ja l’any passat es preveia, però aquest curs la situació es fa molt
més palesa, realment, de dificultats econòmiques per part de la
concessionària i de dificultats per mantenir l’equilibri econòmic. Penseu que
una de les vies de finançament de la concessionària és a través d’una
subvenció que dóna el Departament d’ensenyament i la subvenció per l’any
de 2009-2010 a hores d’ara encara no ha arribat ni ens ha arribat la notificació
en què es concedirà, per tant, penseu que són 1.800 € per nen que són si
sumem pels 82 que tenen actualment són 146.000 € que encara no té la
concessionària. Evidentment, aquests diners són una xifra suficientment
important per fer trontollar la seva economia. Sabem que hi haurà dificultats
per pagar sous i bé, hem estat en converses darrerament per veure si
l’Ajuntament podia fer una bestreta d’una part d’aquesta subvenció, fer un
avançament per poder pagar els sous. El problema que tenim és que com que
nosaltres no tenim la confirmació del Departament d’Ensenyament conforme
aquesta subvenció es pagarà, nosaltres a nivell econòmic ens dificulta poder
fer aquesta bestreta, però bé estem treballant en aquesta via i segurament
trobarem una solució. Bé, ja us he dit que això amb l’estudi dels seus números,
a més a més, amb l’aportació tècnica de la regidoria i mirant una mica quins
són els números de les escoles bressol municipals dels voltants, hem fet un
estudi molt acurat i al final hem posat aquest preu de sortida. Com ja us he
avançat abans, la retribució del concessionari es basa en 3 potes, que no en
pot fallar cap perquè sinó la història no funciona.
La primera pota seria aquesta aportació de la Generalitat que la dóna a
l’Ajuntament, és a dir, la Generalitat paga la subvenció de 147.600 € a
l’Ajuntament, normalment ho fa en 2 quotes, aquest any ni l’una ni l’altre i
llavors l’Ajuntament l’únic que fa és una transferència bancària de l’import
sencer a la concessionària. Llavors, és clar si anem al tercer punt que seria el
que no està en verd seria les quotes bàsiques d’escolarització que seria el
servei de 9 a 12 i de 3 a 5, els serveis complementaris que serien el menjador i
l’acollida i llavors, les activitats accessòries i complementàries que es podrien
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arribar a fer com és l’espai de nadons, l’espai de família que es pagaria a part
i també en el concessionari i com a novetat enguany hi hauria l’aportació de
l’Ajuntament d’un màxim de 300 € per plaça i curs que es finançarien amb fons
propis de l’Ajuntament i per què aquesta novetat, doncs bé nosaltres en totes
les converses que hem tingut, en tots els números que tenim de la gestió de
l’escola bressol, hem vist que l’equilibri econòmic està complicat. Enguany, els
ingressos per menjador han baixat molt, hi ha molta gent que està a l’atur que
no té la necessitat de deixar el nen a menjar a l’escola, però que tampoc el
pot treure de l’escola perquè si li surt una feina segueix necessitant aquest
servei, per tant, paguen la quota bàsica, però tot el són quotes
complementàries que són el que dóna una mica de color al preu s’han deixat
de pagar. Gairebé per primera vegada a la història de l’escola bressol, hi ha
impagats, hi ha retorn de rebuts. Jo m’he estat mirant resolucions d’alcaldia i hi
ha moltes aportacions des de serveis socials per pagar l’escola bressol i la
veritat és que la situació és complicada. A més a més, hi ha altres escoles
municipals com és la de música que rep una subvenció municipal. També és
una escola que rebrà, si tot va bé, el mes d’abril- maig com ens ha garantit el
Departament d’Ensenyament, tindrem una subvenció de la Generalitat, hi ha
moltes entitats que tenen subvencions municipals i enteníem que l’escola
bressol també havia de tenir una subvenció i bé, una mica aquests 3 punts i
llavors, una altra cosa és la distribució de les aules que hem proposat un canvi
que pensem que serà molt favorable per les famílies. De tot l’històric de
l’escola bressol on hi havia més sollicitud de places seria a P-1 que serien els
nens que són entre 1 i 2 anys i llavors, els de P-2 perquè es la continuïtat dels
que vénen de P-1, però els nens a partir de 4 mesos a 1 any, doncs en aquest
hi havia molt menys demanda i aquesta demanda de vegades era: m’apunto
perquè ara no ho necessito especialment, però a partir de l’any que ve, sí que
ho necessitaré per tant, ja d’alguna manera reservo la plaça. La majoria
d’aquests nens són nens que van a l’escola de 9 a 12 . Llavors, vist que moltes
vegades hi havia places lliures, el que s’ha fet una proposta de distribució
diferent que seria una aula de P-0 que seria els nadons de 4 mesos fins a 1 any
que hi hauria 8 places, s’augmentaria les places per nens de 1 a 2 anys que
passarien a haver-hi de 2 aules de 13 places a 3 aules de 12 o 13 places, ara us
explicaré aquestes 12 o 13 places, i llavors hi seguiria havent-hi 2 aules de 19 o
20 places pels nens de P-2 que són els de l’any previ del començament
d’infantil. També s’ha demanat al Departament d’Ensenyament a través de la
inspectora un augment de la ràtio de 82 a 87 nens, per això aquí tant a l’aula
de P-1 com a la de P-2 hem posat que serien 12 o 13 i 19 o 20 en funció
d’aquest augment de la ràtio. Nosaltres creiem que amb aquesta nova
distribució es donarà més servei a les franges d’edat que realment més ho
necessiten i amb l’augment de ràtio, doncs ja són 5 places més que atès el
número de nens que es queden fora, no solucionem gaire, però al menys són 5
places més.
Us voldria parlar també que aquí no surt, en aquesta imatge del power point,
una mica dels criteris d’adjudicació. Mireu en el moment actual de crisi, s’ha
donat que quan surten els concursos sobre escoles bressol municipals opten al
concurs empreses que no tenen cap tipus d’experiència en la gestió d’escoles
bressol. Hi ha molts municipis d’aquí al voltant, en els quals han donat la
concessió a empreses que la seva primera activitat són els serveis de neteja.
Aleshores, han posat a personal de vegades mal retribuït format, però mal
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retribuït i la veritat és que tenen, són escoles en les quals el personal que hi
treballa té molt poca estabilitat perquè no tenen els recursos necessaris.
Nosaltres creiem en la qualitat del servei i creiem en la qualitat del servei de la
nostra escola bressol municipal. És una escola que la veritat és que el servei
que està oferint actualment és un servei d’alt nivell i en cap moment volem
que això canviï. Aleshores pels criteris d’adjudicació, hi ha 4 punts, el primer
seria la proposta d’adjudicació del projecte pedagògic, que aquest punts
tenen una nota, no?. Per exemple la proposta de projecte pedagògic es
valorarà amb un màxim de 40 punts, la proposta de projecte de gestió es
valorarà amb un màxim de 30 punts. Dintre del projecte de gestió perquè
veieu que no només és una cosa econòmica, la gestió gairebé sempre és una
cosa que gairebé tothom l’associem a qüestió de calés, doncs dins d’aquí hi
hauria la utilització dels equipaments, del compte d’explotació, però també,
evidentment, també la proposta del Pla de formació de l’Equip directiu, de la
gestió del servei, de com es formen els treballadors, de la millora de les
condicions laborals pels treballadors, de la millora de les ràtios d’un educador
per aula.
Llavors, com a tercer punt dels criteris seria l’estudi econòmic i financer que es
valorarà en 20 punts. Evidentment, si el preu de licitació són 420.000 €, no pot
venir una empresa temerària i dir que ho ofereix per 200.000 perquè
evidentment, per 200.000 € no es pot oferir un servei de qualitat per últim, hi ha
altres millores que es valoraran com a màxim en 10 punts, però bé la
innovació, la originalitat, les coses diferents que es fan també tenen un què en
l’escola bressol que volem pel nostre municipi.
Com veieu tot el que és projecte pedagògic i la gestió del centre té molta
importància i la valoració econòmica són 20 punts i no és el que dóna millor
que té 20 punts i els altres en tenen menys, sinó que hi ha una fórmula que fa
que els que facin la millor oferta sense que sigui temerària a la baixa, és a dir a
la meitat de preu, se’ls hi va reduint, però pot haver-hi algú que tingui 20 punts
per l’oferta econòmica i un altre que tingui 0 punts. Una mica aquests són a
grans trets, el plec de clàusules d’aquesta contractació i bé, doncs això en el
proper ple hauríem de tenir no?, ara surt un termini administratiu i la idea és
que el dia 31 de juliol ja tinguem un nou concessionari. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari Sr. Albert Gil, en
nom del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.?
Sr. Gil.- Bé, en aquest punt, basant-nos en anteriors punts i basant-nos en els
antics contractes, sempre hem anat a la baixa i en aquest cas, evidentment,
pel bon servei que s’ha fet i per les valoracions personals que tots coneixem del
servei de l’escola bressol, així com també pels problemes que sabem que s’ha
trobat la concessió i que encara pateix amb el tema de no cobraments per
part d’administracions per part d’administracions dels diners que s’haurien
d’haver cobrat i també entenem que s’havia intentat fer l’esforç de cobrar
nosaltres una part que malauradament, al no estar reconeguda no ho podem
fer. Creiem que es una aportació de 300 euros per alumne, probablement ens
hauria agradat poder fer molt més que aquest plec sortís més afavorit, que ens
poguéssim assegurar una bona concessió com la que hem tingut i la que
estem gaudint i segur que de qualitat. Important també el tema de intentar
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allargar i passar-lo a 6 més 3 per donar-li una seguretat al concessionari i
també als treballadors. Bé creiem que és una oportunitat que dins de les
mancances i de les dificultats és un esforç que s’ha de fer. El fem plenament
convençuts, ens agradaria poder-lo fer més quantiós i, sobretot, pel que
comentava la regidora no, el fet de dir: no volem una baixa d’un
concessionari per preu i que ens baixin la qualitat que nosaltres gaudim, de la
qual n’estem molt orgullosos i que esperem que quan puguem fer les següents
escoles bressol, tinguem la mateixa sort i gaudim d’un bon servei. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari del PSC de la Roca?
Sr. Estapé.- Cap comentari.
Sr. Alcalde.- Bé, doncs jo sí que vull afegir un comentari i és aquest esforç que
fa l’Ajuntament de fer una aportació econòmica, estem parlant d’un servei no
obligatori del qual l’Ajuntament no és competent, perquè estem parlant del
camp de l’ensenyament, el qual és competència de la Generalitat de
Catalunya. Estem parlant també d’una etapa d’educació no obligatòria, però
en canvi estem parlant d’una etapa important en la societat important actual
en què contribuïm a la conciliació de la vida familiar i laboral. El fet que es
pugui disposar del servei d’escola bressol és un servei de proximitat, és un
servei d’atenció al ciutadà i és un servei en què comença una etapa
educativa de nadons que no es pot fer de qualsevol manera, sinó que s’ha de
tenir criteri, per tant, no pot estar en mans de qualsevol, no estem parlant d’un
aparcament de nens, sinó que estem parlant de serveis educatius.
L’Ajuntament com l’administració més propera al ciutadà, ens veiem en
l’obligació de donar serveis que moltes vegades no ens pertoca per les nostres
competències i que obliguen a un sobreesforç. Aquest sobreesforç en l’àmbit
municipal s’havia vist en el capítol d’inversions en el moment en què es va
construir l’edifici, però no s’havia dotat mai econòmicament. El sosteniment
econòmic d’aquest servei es basava en la subvenció directa de la Generalitat
de Catalunya, del Departament d’Educació i l’aportació de les quotes del
pares dels nens que assistien a l’escola bressol. En aquest moment l’Ajuntament
fa un esforç econòmic. Aquesta aportació de 300 € per nens es quantifica
anualment en uns 26.000 € i, per tant, és una ajuda i una aposta important
perquè aquest servei continuï amb la qualitat que ha tingut fins ara o millor i
que estiguem dotant als ciutadans d’aquesta proximitat de serveis que
correspon a un municipi de la Roca del Vallès i a un temps com en el que
estem vivim, el segle XXI. Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta
aprovat per unanimitat, quin text, literalment, diu:
“Vist que el servei públic municipal d’escola bressol s’ha de gestionar de forma
indirecta, sota la forma de concessió administrativa, de conformitat amb el
què estableix el Reglament regulador del servei públic aprovat pel Ple
municipal en data 3 de febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 90, de 15 d’abril de 2005.
Atès que, de conformitat amb el què estableix el Reglament de referència, en
data 30 de juny de 2005 es va formalitzar contracte administratiu per a la
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gestió i explotació del servei públic d’escola bressol amb l’entitat Escola Bressol
del Bosc, SCCL, el qual establia una durada del contracte fins al dia 31 de juliol
de 2010. No establia opció de pròrroga.
Vist que en data 17 de febrer de 2010 la tècnica d’educació municipal ha
formulat informe en el què exposa que l’Ajuntament no disposa actualment de
suficients recursos personals, per quin motiu, considera que el més oportú és
que, un cop finalitzi el contracte vigent amb el concessionari actual, es
segueixi encomanant la gestió del servei públic a un gestor extern. Així mateix,
informa que per aquell motiu, cal iniciar un expedient de contractació
administrativa en els termes previstos a la Llei 30/23007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
Atès que l’import màxim fixat per la present contractació és de 410.000 euros
per una anualitat, exclòs l’IVA, per una durada de nou (9) anys, (incloses les
possibles pròrrogues), essent doncs el valor estimat del contracte de 3.690.000
euros.
Vist que de conformitat amb el pressupost municipal vigent, els recursos
ordinaris estan fixats en la quantia de 9.996.512,29 euros i, per tant, la
contractació a tramitar supera el deu per cent d’aquest import -999.651,23
euros-.
Atès que consta a l'expedient informe de secretaria general i de la intervenció
ambdós de data 8 de març de 2010, respecte de l'adequació dels plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a la legislació
vigent sobre contractació del sector públic així com respecte de la previsió
d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupost municipal de 2009
prorrogat per a l’exercici 2010.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que
estableix la Disposició Addicional Segona i als articles 8, 93, 122, 126 i
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector
públic.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de
conformitat amb la Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de contractes del sector públic.
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- 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 import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte
de fins a 410.000 euros, IVA no inclòs, i sis anys de durada.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació d’aquest
servei, per procediment obert, oferta més avantatjosa, varis criteris
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d’adjudicació, i SOTMETRE’LS a informació pública pel termini de vint dies,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina
web municipal, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les allegacions
pertinents. Transcorregut aquest termini sense cap reclamació els plecs
esdevindran aprovats definitivament sense necessitat d’acord exprés.
Tercer.- ATENDRE la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a
l’anualitat 2010, a càrrec de la partida que correspongui del pressupost
municipal de 2009 prorrogat per a l’anualitat 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.
Quart.- CONVOCAR licitació, per procediment obert, tramitació ordinària, per
a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, i, a
aquests efectes, PUBLICAR l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil
del contractant municipal (www.laroca.cat) perquè en el termini de quinze
dies naturals els interessats puguin presentar les proposicions que considerin
pertinents.
Cinquè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de
Serveis Personals municipals.”
B-7. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost municipal
per a l’exercici 2010, de la plantilla de personal i de la relació de lloc de
treball.
Alcalde.- El setè punt de l’ordre del dia tracta de la resolució de reclamacions
i aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2010, de la
plantilla de personal i de la relació de lloc de treball. Té la paraula el regidor
d’economia i hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde. El pressupost municipal de l’exercici 2007 es va
aprovar inicialment el dia 21 de gener d’aquest any, del 2010. Del dia 26 de
gener fins al 11 de març ha estat exposat al públic en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. L’acord ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 26 de gener d’aquest any i també ha estat publicat en el
web municipal des del 22 de febrer fins a l’11 de març. Durant aquest termini
d’exposició al públic s’han presentat 2 grups d’allegacions:
Un primer grup presentat pel Sr. Carles Fernández, en representació del Grup
Municipal del PSC de la Roca i un segon grup, presentat el dia 2 de març pel
Sr. Salvador Vidal en representació de Can Bellsolà, SL.
Les allegacions que es poden presentar a un pressupost han d’ésser sempre o
han de complir sempre un d’aquests punts que els diré ara i faré explicació
dels 3 punts en concret perquè les allegacions a un pressupost, en principi, no
poden ser allegacions polítiques. Prèviament al portar a aprovació el
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pressupost i en el mateix ple de l’aprovació del pressupost es debat i s’entra en
la discussió política per aprovar o no aprovar aquest pressupost, per tant,
només hi ha 3 punts pels quals es pot presentar allegacions a un pressupost
segons la llei 170.2 de la Llei d’Hisendes Locals.
El punt número 1: és per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als
tràmits establerts en aquesta llei. En aquest cas, explicarem que les
allegacions no entren en aquesta possibilitat.
El punt número 2: permetre el crèdit necessari pel compliment de les
obligacions exigibles a l’entitat local en virtut de precepte legal o qualsevol
altre títol legítim.
El tercer punt: per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les
despeses pressupostades o bé d’aquests respecte a les necessitats per les
quals està previst.
Com veieu són punts tècnics, són punts que han d’anar directament a si hi ha
o no hi ha crèdit en l’aprovació de pressupost i mai són punts polítics.
En aquest sentit passo a detallar les acusacions del PSC. La número 1, la
relativa a la publicació de l’acord en el web municipal. Com ja he dit abans,
l’acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província, ha estat penjat en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i ha estat també penjat en el web, però
tard. Aleshores, tot i que es va penjar tard, la llei obliga, i per això es proposa
desestimar l’allegació, que el pressupost es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província i que es pengi al tauler d’anuncis i no diu expressament, que hagi
d’estar en el web municipal els 15 dies que ha estat posteriorment penjat. En
base a l’històric d’allegacions presentades pel pressupost d’aquest
Ajuntament per part del Grup Municipal del PSC i per evitar possibles
problemes futurs en l’àmbit jurídic, hem arribat a la conclusió que era millor
esperar que passés el termini de 15 dies d’exposició al web per evitar això, per
tant, la proposta és desestimar aquesta primera allegació.
L’allegació número 2 era una relativa a reduir despeses de personal. En
aquest sentit hem de dir que la plantilla de personal de l’Ajuntament és la
mateixa que la de l’any passat. Els sous dels funcionaris i dels treballadors
laborals de l’Ajuntament han pujat un 0,3 % que és el que marca la llei, els sous
dels regidors i dels grups municipals s’han congelat, igual que es va fer l’any
passat i, per tant, es desestima l’allegació perquè no entra dins dels preceptes
de la Llei que he comentat abans.
La tercera allegació és la relativa a l’austeritat en la despesa corrent i el grup
del PSC farà una sèrie d’exposicions, posteriorment a aquest punt, presentarem
la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 i demostrarem que no tenien raó
quan ens demanen austeritat. Hem aconseguit quadrar pressupost en un
moment complicat econòmicament i després passarem a detallar com s’ha
fet, relatives a evitar indemnitzacions. S’està fent tot el possible per evitar que
aquests contenciosos que tenim en diferents parts i que en part vénen de
l’época de govern del PSC, no hem d’oblidar que històricament hem dit i
continuem dient que tenim més contenciosos que a Marbella, curiosament, ells
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que són els causants de la gran part d’aquests contenciosos, ara ens demanen
que intentem evitar indemnitzacions. Evidentment, és el que s’està fent.
L’Ajuntament s’està defensant contractant advocats com s’ha fet sempre i
intentem evitar aquestes indemnitzacions. Com no entra dins dels preceptes
de l’article 170.2 de la llei, es proposa desestimar també l’allegació. El punt
número 3 també té una lletra, el 3C que és la relativa a incrementar despeses
socials. l’Ajuntament, en el pressupost d’aquest any, destina una quantitat més
important de diners en despesa social i, a més a més, aprofitem per quadrar
pressupost, l’aportació que traiem del FEil de l’any passat i del FEOSL d’aquest
any, per tant, proposem desestimar l’allegació.
La relativa a complir amb la llei de contractes s’està fent i, de fet, és una
mostra el Ple d’avui en el qual hem portat a aprovació nous contractes o
pròrrogues de contractes que ja tenim, per tant, també proposem desestimar
l’allegació.
Pel que fa a la relativa a les obligacions de presentar els comptes municipals,
avui presentarem la liquidació del 2009. Ja han rebut, perquè ha sortit aquesta
setmana i suposo que ja ho hauran rebut la convocatòria per a la Comissió
Especial de Comptes, perquè ha sortit aquesta setmana i suposo que ja han
rebut la convocatòria per a la Comissió Especial de Comptes de l’any 2008.
Amb aquesta convocatòria estarem al dia en totes les obligacions de
presentar comptes municipals, per tant, proposem també desestimar
l’allegació.
La relativa al pla d’actuació de la resta de mandat: l’Ajuntament té redactats
una sèrie de documents amb els quals estem explicant i explicarem en
properes presentacions allò que hem fet, allò que estem fent i allò que farem
fins a final d’aquest mandat, són diferents documents, ja rebran les
convocatòries per a les diferents presentacions i, per tant, entenem que hem
de proposar la desestimació d’aquesta allegació.
La relativa a millorar el nivell d’execució de les inversions: Hem de dir que les
inversions s’estan executant pràcticament en la seva totalitat i hi ha uns
imports, això ja ho hem comentat en la presentació dels pressupostos, tant
d’aquest any com de l’any passat que són inversions relatives a urbanitzar
sectors del municipi que, bàsicament, S’han de finançar amb un alt
percentatge o amb el total de la seva inversió per part dels ciutadans
d’aquells sectors. Creiem que no és un moment adequat, atesa la situació
econòmica que estem patint tots, perquè certs ciutadans d’aquest municipi
hagin de pagar per urbanitzar els seu sectors, sectors que històricament han
estat així i que continuaran així, sectors de 30.000, de 60.000 i fins i tot de molts
més milers d’euros. Aquestes són les úniques inversions que queden pendents
en el pressupost que presentem cada any a aprovar en aquest plenari, són les
úniques, de fet ja els hem explicat alguna vegada que en aquest mandat hem
hagut de pagar per la compra de zones verdes, per una mala gestió de
política dels governs anteriors 1.200.000 €, que ens hauríem pogut estalviar i
hauríem pogut fer inversions d’un altre tipus, inversions que després vostès
demanden. Aquest 1.200.000 € tenim l’obligació de pagar-los als propietaris
d’aquestes zones perquè vostès no van fer la seva feina i perquè ara tenim una
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sentència dels tribunals en la qual ens obliguen a pagar, per tant, proposem
també desestimar aquesta allegació.
La relativa a l’aprovació dels catàlegs i el Pla d’accessibilitat pendents: tot això
ja saben que són converses que estem tenint amb vostès des de fa temps, són
projectes que estan sobre la taula, són projectes o és un tema, no és una
allegació que entra dins dels preceptes de l’article 170.2 de la llei i que, per
tant, proposem desestimar també.
La relativa a executar les inversions que es convenen amb la Generalitat:
s’està fent, pràcticament, tot allò que com a equip de govern hem decidit
que es faci, el que no farem és fer inversions que vostès tenien convingudes
amb la Generalitat i que nosaltres, com a equip de govern, vam portar en el
nostre programa electoral i la gent ens van donar suport per poder governar i
que anem contraris a aquells convenis, per tant, proposem desestimar
l’allegació.
La relativa a prioritzar les inversions: és una allegació completament política.
Ja hem dit abans que s’haurien de cenyir expressament a allò que marca la llei
i aquí estan fent una proposta del seu programa electoral, el que han de
saber, i suposo que ho saben, és que està governant uns altres grups
municipals, el govern és diferent, vostès no governen i, per tant, les prioritats les
marquem els regidors d’aquest equip de govern, per tant, com no entra dins
dels preceptes, proposem desestimar l’allegació.
La relativa a agilitzar la tramitació de les llicències: Actualment, hi ha poques
llicències extraordinàries, de fet, estem aconseguint algunes coses que vostès
mai no havien aconseguit i és una resposta ràpida en aquest sentit, per tant,
això no se cenyeix ni a la realitat, per tant, es proposa desestimar l’allegació.
La relativa a retramitar els polígons industrials: s’està fent i ho està fent qui ho
ha de fer, els particulars, els privats, aquells que han de tirar endavant els
sectors. Sectors industrials que, per cert, i atès, segurament, a una magnífica
gestió dels seus governs anteriors, estan pràcticament tots anullats per
sentències judicials. Ens demanen que retramitem allò que vostès van fer
malament i que ara l’Ajuntament té sobre la taula. No entra dins de les
possibilitats de presentar allegacions als pressupostos i, per tant, proposem
desestimar l’allegació.
La relativa a dinamitzar l’activitat econòmica del municipi: l’Ajuntament pot fer
el que pot fer i s’està portant a terme programes que mai s’havien portat a
terme en aquest Ajuntament, però la realitat és una i és que la situació
econòmica és complicada i l’Ajuntament de la Roca en particular té les eines
que té. No entra dins de les possibilitats que marca l’article 170.2 de la llei i, per
tant, proposem desestimar l’allegació.
La relativa a contribucions especials justes: Totes les contribucions especials
que s’estan plantejant actualment en el municipi són justes i, per tant,
proposem desestimar l’allegació.

35

La relativa al suport de les entitats: Nosaltres quan vam entrar a governar vam
incrementar l’aportació que es feia a les entitats, tant les entitats esportives
com les culturals i tot i que la situació econòmica no acompanya, no s’han
baixat. El suport és total en totes les entitats, tant esportives com culturals i, per
tant, proposem desestimar l’allegació.
La relativa a no perdre més subvencions: Miri, no he portat la llista, però
aquesta també és històrica de vostès. Nosaltres no hem perdut ni la meitat de
subvencions que perdien vostès . Nosaltres hem tingut en aquest mandat una
quantitat de diners molt inferior a la que vostès van tenir en alguns aspectes.
Nosaltres quan estàvem a l’oposició sempre havíem votat a favor de les
subvencions. No podem dir el mateix de votacions que han fet vostès en sentit
contrari a rebre subvencions i a rebre imports per finançar projectes que tenim
en el nostre programa electoral i ,per tant, proposem desestimar l’allegació.
Passo a detallar les allegacions presentades per Can Bellsolà. Aquí , can
Bellsolà, com ja saben...
Sr. Alcade.- Un segon. A veure si us plau, endavant Sr. Manel Álvarez .
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, Can Bellsolà és la societat que va comprar
la parcella d’aprofitament mig que era propietat de l’Ajuntament en el
polígon de Can Font de la Parera. La parcella, la va vendre l’Ajuntament per
un import de 5. 000.000 € més IVA i després de cobrar 2.000.000 € a “trancas y
barrancas “ podríem dir, l’empresa compradora de la parcella va deixar de
pagar. Nosaltres, quan vam entrar a l’Ajuntament, ens vam trobar amb
aquesta patata calenta sobre la taula. Una patata calenta que, per cert, amb
els documents de traspàs de poder que habitualment, quan es canvia el
govern, un fa una relació dels temes que estan sobre la taula, dels temes
importants que estan pendents o que s’estan tramitant i ni tan sols se’ns va dir
que ho teníem. De fet, el document que ens va passar l’exalcalde, el Sr. Miquel
Estapé, era un document escrit a mà, amb 6 línies.
Bé, la parcella no es va cobrar. Vam portar a ple la resolució del contracte,
creient en aquell moment i confirmant després que la societat no tenia la
disponibilitat per poder afrontar als pagaments que tenia pendents. Vostès ja
s’havien gastat els calés. Es va vendre per 5.800.000 € i vostès ja s’havien gastat
pràcticament tots els calés, calés que no es van cobrar mai. Com vostès
s’havien gastat els diners, aquest Ajuntament una de les primeres coses que va
fer, també obligat pel forat econòmic, ja ho hem comentat en alguna ocasió,
va ser la contractació de préstecs per import de 3.250.000 €. Durant aquests 3
anys que portem de mandat, hem tingut un litigi amb aquesta empresa el qual
vam guanyar en primera instància i ara hem tornat a guanyar. La parcella
torna a ser de l’Ajuntament, hem recuperat patrimoni i ara perquè així ho
marcava el contracte de compra venda, tenim l’obligació de retornar els
diners que ens havia pagat aquella empresa, diners que teníem guardats, que
havíem reservat, que no ens havíem gastat, els tenim, això no ha de suposar
cap problema i ens quedem amb el consol d’un 10% d’allò que van
pagar,amb 200.000 €. Tenim sentència ferma. Està guanyat, encara no està
inscrit en el registre de la propietat i els advocats s’estan posant d’acord per
acabar amb el tema. És una notícia molt important, de la qual ens n’alegrem
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molt i suposo que vostès també i és una exemple, diria jo, de bona gestió tot i
que vostès ho critiquen tot.
Doncs bé, aquesta empresa que, en el seu dia, va comprar la parcella i que
no la va pagar ens ha presentat 3 allegacions, les 2 primeres tenen raó, hi ha
un error de transcripció del pressupost a la taula de l’annex d’inversions. Hi ha
un error que no implica, en principi, cap modificació d’imports perquè allà on
hem de sumar una quantitat, a la línia de baix la restem, per tant, no modifica
en res l’import total del pressupost ni modifica en res les inversions. Aquestes són
les 2 primeres allegacions d’aquesta empresa que, lògicament, proposem
estimar-les perquè tenen raó.
La tercera allegació d’aquesta empresa fa referència a aquests diners que li
hem de tornar i que ells han consultat al pressupost i que han vist que no hi ha
una partida específica del total que els hem de retornar, que el jutge ens diu
que ha de ser 1.845.018,45 € i és veritat no hi és; no hi ha una partida específica
d’aquest import al pressupost, però és que no hi ha de ser. No hi ha de ser
perquè fetes les consultes oportunes, això s’ha de fer com teníem previst que
s’havia de fer que és comptabilitzant com una devolució d’ingressos indeguts.
Tenim els diners, els havíem reservat en un compte que no tocàvem des de fa
2 anys, sabent i confiant en què guanyaríem i ara retornem aquests diners, per
tant, aquesta tercera allegació d’aquesta empresa, proposem desestimar-la i
amb això acabem el tema de les allegacions. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil, en
nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Sr. Gil.- Cap
Sr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, si no m’equivoco això està aquí. Llegiré el dictamen de la
Comissió Informativa, però no tinc aquí el tema del ple, però tinc aquí el
dictamen de la Comissió Informativa i diu publicar el present acord al BOP, al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web www.laroca .cat. És clar, si diu que
no ho posava enlloc i que la nostra allegació es desestima, doncs potser
s’hauria d’estimar perquè la proposta deia publicar-ho al web municipal i s’ha
portat avui a aprovació perquè va vèncer la publicació en el web municipal el
passat dijous si no m’equivoco. Miri, jo no entraré en el seu to de provocació i
de desqualificació, senzillament nosaltres tenim tot el dret del món a presentar
les allegacions que considerem oportunes i és l’Ajuntament, l’Alcalde, el que
en consideració als informes les farà constar com a allegacions o no, però el
dret de presentar les nostres propostes polítiques el tenim sempre i vostè
sempre ens l’intenta negar, però jo li recordo que és la nostra possibilitat. En un
estat democràtic, hi ha un govern que governa i una oposició i entra les seves
funcions està la de presentar propostes quan creu que les cessions que està
fent el govern no són les adequades i això és el joc democràtic, Sr. Álvarez .
Vostès no presentaven propostes quan estaven a l’oposició, nosaltres sí que les
presentem i presentem les nostres propostes perquè són les que considerem
que són les positives pel municipi. Vostès consideren que són unes, òbviament i
estan en el seu dret i aquest dret ningú els hi treu, però no ens treguin tampoc
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el nostre dret a presentar les nostres propostes i les nostre allegacions i jo ja
m’espero la resposta del Sr. Alcalde, al final, que això es posar pals a les rodes,
que és ser no sé què no sé quants... miri, Sr. Ros ja n’hi ha prou d’aquest discurs,
vostè no aconseguirà anullar la nostre acció d’oposició intentant fer les
desqualificacions que fa vostè, per tant, a partir d’aquí, facin el que vostès
creguin que han de fer i nosaltres farem aquestes propostes perquè
considerem que són necessàries. Si les té en compte i les presenta com a
allegacions i les desestima per alguna cosa serà, si no, no ho faci, digui que no
vénen a to i, per tant, no es consta com a allegacions i, per tant, no cal un
nou ple per fer-ho, per tant, faci vostè el que cregui oportú. Miri, Sr. Álvarez,
algunes de les coses que ha comentat, la despesa social. La despesa social no
baixa, molt bé. En el pressupost de despeses, la partida de serveis socials de
2010 respecte del 2009 és de 5000 € menys i es concentra sobretot en una
disminució en el capítol 2 de 37.000 €, bé això és incrementar les despeses
socials. Molt bé, aquesta és la partida del capítol d’orgànica si no m’equivoco
número 7, serveis socials. Pressupost 2008 538.436 €, pressupost 2010 533.055 €,
bé i en el capítol 2 hi ha una disminució de 37.000 €, en el capítol 4 hi ha un
increment de16.000 €, el saldo definitiu són 5000 € menys de l’orgànica 07 de
serveis socials. Bé, doncs sí vostès han incrementat la despesa social.
S’escuda també en el tema d’aquest fons estatal. El fons estatal que s’havia
de destinar a acció social no es veu reflectit en el seu import en els partides
socials, per tant, no utilitzi aquesta excusa perquè d’aquests 200.000 € i escaig
que s’havien de destinar al capítol 2 no hi ha un reflex d’increment directe en
partides socials. Durant 12 anys nosaltres no vam resoldre tots els problemes del
municipi, òbviament, van quedar moltes coses per fer i quan vostès deixin
l’Ajuntament en el moment en què els ciutadans ho considerin oportú, també
quedaran coses per fer, evidentment no estava tot resolt i em sembla que no
està en el cap de cap govern resoldre tots els problemes d’un municipi, per
tant, tirar-nos en cara ara això, escolti’m el mateix que a vostè li podran tirar
en cara. Penso que això no se sustenta per enlloc. Ja li he comentat abans,
nosaltres no governem perquè va haver-hi un pacte absolutament legítim
entre dues forces polítiques i van decidir governar ells, però el dret a opinar i a
presentar propostes vostè no ens les traurà mai.
Les contribucions especials, vostè diu que són justes, jo en tot cas dic que són
legals. Justes o no justes, aquí podríem entrar en matisos. Nosaltres no hem
qüestionat la legalitat de les contribucions especials, però ens sembla que la
distribució que vostès fan i que vostès apliquen a diferents projectes no és justa,
per tant, en tot cas, és un criteri.
El tema de Bellsolà vostè el treu recorrentment per atacar a la nostra gestió.
Vostè parla d’un forat econòmic i un forat econòmic és gastar uns diners que
no tens i en aquells moments hi havia uns diners comptabilitzats i no és que
vam gastar els diners els vam invertir en millores pel municipi, per tant, vostè
segueixi amb tot el seu discurs i atacant que hem estat, si vol, culpables de
l’extinció dels dinosaures, però penso que no van per aquí les coses. Ha fet
bandera avui...home Sr. Álvarez, no faci bandera de convocar la Comissió
Especial de Comptes 5 mesos després del que marca la llei, no tregui pit
d’això. Pot treure pit, i en tot cas, bé després ho farem, però felicito a la
interventora per haver pogut presentar la liquidació a temps, però no tregui pit
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per convocar una Comissió 5 mesos després del que està obligat a convocarla. Digui, estem fent els passos i la liquidació del 2010 i el Compte General del
2010 ho estem fent a temps, però no em digui que ja ens ha arribat la
convocatòria pel Compte General del 2008. Escolti, Sr. Álvarez, que això era al
setembre que s’havia de tenir o a l’octubre, per tant, a l’hora de treure pit
hauríem de saber de què treure pit i en tot cas estiguem calladets.
I evidentment, hi ha bastants altres temes, nosaltres el que fem és presentar
propostes que considerem que són necessàries pel municipi. Vostès consideren
que no? Estan en el seu dret, també de considerar-ho, però torno a repetir,
nosaltres estem en el nostre dret de presentar les allegacions. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández. Algun comentari Sr. Álvarez?
Sr. Álvarez.- Ja li he dit que ens hem esperat que passessin els dies que havien
de passar amb la publicació del web, tot i que la informació jurídica de la qual
disposem és la que li he comentat i, per tant, podríem haver convocat el ple
abans, però la veritat, com sabem com són vostès i com sabem que tenen tot
el dret del món a presentar allegacions i tal, però no continuen i diu si ja
compleixen la llei i aquí la llei d’hisendes locals i el punt 170.2 deixa molt clar
quins són aquells punts pels quals poden presentar allegacions a un
pressupost, tenen tot el dret i no em mal interpretin, no és la meva intenció ni
en la intenció d’aquest equip de govern que vostè deixi de presentar tot allò
que vostè vulgui, però la llei és la llei i, per tant, jo crec que faríem bé tots
plegats si intentem, en moments complicats, tirar i remar tots en el mateix sentit
perquè si no un té la sensació que l’oposició està només per posar pals a les
rodes i vostè ho ha dit. Les contribucions són legals, per tant, no hem de discutir
res, ho ha dit tot vostè i el forat de Bellsolà és més que evident i com vostè ho
ha tornat a dir, deixi’m ho que aprofiti perquè és un tema que a mi m’agrada
molt d’explicar, vostès van vendre una parcella a una empresa que estava en
fallida, si haguessin demanat informes, que qualsevol banc ho fa de forma
gratuïta, a una empresa amb 3000 € de capital social van vendre una
parcella municipal per un import de 5. 800.000 € això és el que vostès van fer i
és cert que una vegada has fet la venda, tens els dret i et pots gastar els diners
és cert, però si tens el dubte si més no que igual no cobres, jo crec que s’ha de
mirar per les arques de l’Ajuntament i no fer el que vostès van fer i aquesta és
la realitat.
Una altra realitat, ens posem al dia amb totes les administracions en l’àmbit
econòmic i deixi’m que tregui pit perquè ens ha costat, ens ha costat molt.
Sr. Fernández.- Se n’està en fotent de nosaltres?
Sr. Álvarez.- Li dono les gràcies a la interventora i a tot el seu equip perquè
hem aconseguit el que estàvem buscant des de fa molt temps. Gràcies Anna.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Fernández?
Sr. Fernández.- Senzillament, 2 petits comentaris: la llei és la llei, ja ho ha dit
vostè i un altre element : jo he dit les contribucions són legals, no justes...
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Sr. Alcalde.- Sí, un moment Sr. Carles Fernández. A veure, si us plau, torno a
demanar silenci, en aquesta sala de plens s’està fent un debat, és important
que puguem treballar en tranquillitat, si us plau. Guardem silenci, si us plau.
Gràcies. Continuï si us plau.
Sr. Fernández.- Les contribucions especials són legals, però això no vol dir que
siguin justes, vostè s’ha deixat aquest segon matís que comentar i, per acabar,
en tot cas, ara em poso estoicament a rebre la reprimenda que després de
cada presentació d’allegacions ens deixa anar el Sr. Alcalde dient-nos que
som uns impresentables, uns incoherents, uns irresponsables, tal, tal i qual, per
tant, Sr. Ros, tinc les esquenes prou amples per aguantar la seva reprimenda
que , li recordo, és absolutament gratuïta i no porta enlloc. Faci’n la feina que
han de fer i tirin el poble endavant que és el que han de fer. Gràcies.
Sr. Acalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. A veure, torno a demanar silenci si us
plau. Hauríem d’estar en silenci en el vestíbul, si us plau. Gràcies.
Miri, Sr. Carles Fernández, jo el primer que vull destacar és la molt bona notícia
que ha comunicat el regidor d’hisenda que es va vendre a l’any 2005 per
5.000.000 € més 800.000 € d’IVA i que a l’endemà d’haver-se venut es va
hipotecar per part de la societat Can Bellsolà amb una valoració de 8.000.000
€. Aquesta parcella tornarà a ser de propietat municipal per decisió judicial,
per tant, aquella decisió que vam prendre quan portàvem un mes de govern,
al juliol de 2007, per resoldre la venda d’aquesta parcella. Una decisió difícil
que comportava demanar un crèdit de 3.200.000 €, 500 milions de pessetes. En
aquell moment vam assumir la responsabilitat, vam assumir el risc, vam
nomenar a l’equip d’advocats que han defensat a l’Ajuntament per aquest
plet civil, no és un plet habitual per una Ajuntament, no és un contenciós
administratiu i amb aquest plet civil vam guanyar en primera instància i
finalment quan estava a punt de dictar-se sentència, quan la societat Can
Bellsolà havia estat condemnada a pagar les costes, van retirar el plet davant
d’una sentència desfavorable i d’una segona sentència que hauria estat més
alta. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament continua treballant ara per
escripturar la parcella, la societat ja ha aixecat la hipoteca i, per tant, ja està
lliure de càrregues i hem de fer aquests 2 pagaments, 1.000.000 €, 200.000 es
recuperen de penalització d’un 10 %. Un 10% que és molt escàs per una
penalització, diguéssim que en aquest cas l’anterior equip de govern, avui seré
molt suau, amb grans dosis de imprudència. Es recupera la parcella, es
pagaran 800.000 d’IVA que es va reportar en el seu dia a hisenda i que es
tornarà a recuperar d’ hisenda, per tant, la notícia econòmicament és molt
bona per l’Ajuntament, però patrimonialment encara és molt bona, per tant, el
patrimoni municipal torna al seu lloc. Malauradament, pel camí, hem hagut
d’afrontar unes despeses que es van fer sense tenir la seguretat del suport
econòmic al darrera i això, evidentment, ha fet trontollar, i molt, les finances
municipals perquè suportar un crèdit de 3.200.000 € durant 2 anys, no és
precisament econòmic i aquest crèdit l’hem de seguir suportant perquè
aquelles despeses ja es van fer. Aquests 3.200.000 € ja s’havien gastat i per tant,
era impossible seguir tirant endavant el municipi, sinó subscrivíem aquell crèdit
de 3.00.000 €. Sr, Fernández, suposo que s’ha autodesqualificat vostè mateix.
Jo el que li vull dir respecte als seus comentaris, és que com li ha dit el regidor
d’hisenda si hem esperat fins avui per resoldre aquestes allegacions és perquè
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el compromís que aquesta corporació va adoptar en acord plenari és el de
publicar-ho també al web municipal, encara que no fos obligatori legalment,
per tant, hem esperat que transcorregués aquest termini per poder resoldre
aquestes allegacions.
Respecta a la seva forma de procedir, li diré que vostès estan en el seu dret
democràtic de presentar totes aquelles allegacions que creguin oportunes al
pressupost. Si aquestes allegacions no s’ajusten a la legislació vigent podríem,
simplement, no admetre-les a tràmit, però això que ha passat cada any durant
3 anys no ho hem fet mai, ni ho farem. Per què? Perquè respectem el dret
democràtic que presentin allegacions, tot i que, estrictament i jurídicament el
que vostès han presentat no són allegacions a un pressupost. Quines
conseqüències té que presentin allegacions a un pressupost? Que dilaten molt
el poder començar a aplicar el pressupost i això dificulta l’acció de govern
l’obstaculitza, però en comptes d’anar contra aquest equip de govern, com
vostès creuen que fan amb aquesta tàctica, van contra els ciutadans, els
quals veuen limitades les seves inversions. Es fa difícil poder executar inversions
fins que el pressupost no és completament vigent. Per exemple, els bancs que
volem posar a la Rambla, no s’ha pogut posar encara perquè formen part del
pressupost d’inversions i ens hem hagut d’esperar un parell de mesos, les
inversions a les entitats no es poden donar fins que el pressupost no està vigent,
les beques de menjador, els ajuts socials, tot això té molta dificultat d’aplicació
si no es disposa d’un pressupost aprovat.
Sr. Fernández.- Hi ha la pròrroga del pressupost.
Sr. Alcalde.- Amb la pròrroga del pressupost s’arriba on s’arriba, però no es pot
aplica al pressupost d’inversions, per tant, això és dificultat afegida i respecte a
la seva actitud Sr. Fernández, hi ha 2 maneres de fer les coses : una és aquestes
aportacions, que no són allegacions, aquestes actuacions que vostès
proposen que voldrien que s’incorporessin al pressupost municipal, les podrien
incorporar abans o després. Si les presenten abans vostès treballarien en plena
lleialtat institucional i en positiu, les podríem considerar, les podríem estudiar,
podríem treballar en comissions i analitzar si es poden incorporar.
Sr. Estapé.- Li hem ofert...
Sr. Alcalde.- Ho han ofert? No, les presenten després. Cap de les allegacions
que han presentat es basa en la liquidació del pressupost, per tant, davant
d’aquesta situació vostès les presenten en negatiu, les presenten de tal
manera que dificulten l’acció de govern, però dificulten el fet de poder
realitzar les inversions pels ciutadans i això, realment, és una forma de fer
oposició que és la seva forma de fer oposició.
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 vots negatius, manifestats pels
regidors del Grup Municipal del PSC-PM, quin text, literalment, diu:
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“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el passat dia 21
de gener, acordà aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2010.
Atès que l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
estableix que aprovat inicialment el pressupost general,s’exposarà al públic
previ anunci en el butlleti oficial de la provincia o, en el seu cas , de la
Comunitat Autónoma Uniprovincial,per 15 dies, durant els quals els interesats
podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple.

Atès l’acord de Ple de publicació de l’acord al BOP, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al web www.laroca.cat per al tràmit d’informació pública durant
el termini de 15 dies hàbils d’acord amb allò que disposa l’article 169 del Text
Refós, entenent-se el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2010
definitivament aprovat en el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini
esmentat pels interessats.

Atès que el dia 11 de març finalitzà el termini d’exposició al públic de l’acord
d’aprovació inicial del pressupost per a l’any 2010. Durant el termini d’exposició
al públic s’han presentat les següents al.legacions:




Allegacions presentades el dia 10 de febrer pel Sr Carles Fernandez. Perez,
en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre d’entrada: 965)
Allegacions presentades el dia 2 de març de 2010 pel Sr. Salvador Vidal
Amoedo, en representació de Can Bellsolà SL.

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
EL Ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 21 de gener de 2010, va
aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2010.
Que des de dia 26 de gener fins al dia 11 de març de 2010, l’acord ha estat exposat al
públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 169 del RD 2/2004,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Que l’acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província Barcelona núm.22, de
data 26 de gener d’enguany.
I que l’acord ha estat publicat al web municipal el dia 22 de febrer de 2010 fins el dia
11 de març.
Durant el termini d’exposició al públic, s’han presentat les següents allegacions:


Allegacions presentades el dia 10 de febrer pel Sr Carles Fernandez. Perez, en
representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre d’entrada: 965)
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Allegacions presentades el dia 2 de març de 2010 pel Sr. Salvador Vidal Amoedo,
en representació de Can Bellsolà SL.


LEGISLACIÓ APLICABLE

•
•
•
•

Articles 168-171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 112.3,4 i 5 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril,reguladora de les Bases de
Règim Local
Articles 20-22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa el
Capítol I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària.
Article 211 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals

INFORME
PRIMER.- L’article 170.2 del TRLRHL estableix únicament es podran presentar
reclamacions contra el pressupost per:
1. Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació a als tràmits establerts en
aquesta llei.
2. Per ometre el crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a la
entitat local, en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim.
3. Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses
pressupostades o bé d’aquestos respecte a les necessitats per les quals esta
previst.
SEGON.-En relació a les allegacions presentades pel Sr Carles Fernandez Perez en
representació del grup municipal PSC:
1 - Relativa a la publicació de l’acord al web municipal
L’acord d’aprovació del pressupost 2010 en la sessió plenària de 21 de gener de 2010
diu: “Pukblicar el present acord en el BOP, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i al
web www.laroca.cat per al tràmit d’informació pública durant el termini de 15 dies
hàbils”.
Atès que a data de presentació d’aquest escrit no s’ha publicat l’acord al web
municipal es demana:
Publicar l’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal al web municipal
www.laroca.cat i donar un nou termini de publicació de 15 dies hàbils.
El pressupost ha estat penjat al web municipal en data 22 de febrer de 2010, tal i com
estableix l’acord de Ple.
Per altra banda, l’article 169 del TRLRHL estableix que l’aprovació inicial s’exposarà al
públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província. Donat que l’exposició al públic
en el taulell d’anuncis de l’ajuntament i la publicació al BOP de Barcelona es van
realitzar el dia 26 de gener d’enguany, es considera que s’ha complert l’obligació
legal. Tot i així s’ha ampliat el termini d’exposició al públic fins al 11 de març de 2010.
2 - Relativa a reduir les despeses de personal
Congelar la plantilla de personal laboral i funcionaris, atès que els ingressos s’han
reduït, el pressupost de l’ajuntament s’ha congelat i les activitats d’algunes regidories
han baixat substancialment.
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Proposta: congelar la contractació de personal laboral i funcionari.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
En aquests moments a l’ajuntament hi ha un excés de personal polític i càrrec de
confiança, sense experiència i amb uns resultats gairebé nuls en la millora de la gestió
municipal.
Proposta: Reduir a la meitat el cost total del personal polític amb dedicació especial
(regidor d’Hisenda) i els càrrecs de confiança.
Pel que fa aquesta proposta es considera que pel que fa referència als càrrecs electes
amb dedicació especial i el personal de confiança és una decisió sobre la estructura
organitzativa de la Corporació i en cap cas una qüestió objecte de reclamació
administrativa prevista com a tal a l’article 170 del TRLHL i per aquest motiu es proposa
desestimar-la.
3.a - Relativa a l’austeritat en la despesa corrent
Al 2009 s’han realitzat un conjunt de despeses, molt per sobre del pressupost, i que
clarament no són les prioritats per a fer front a la crisi. S’exposa un exemple.
Proposta: fer una revisió i reducció de les partides de despesa corrent en relació a
estudis, representació d’alcaldia, redacció de projectes i defensa jurídica.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL, ja que no hi ha omissió
del crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local. Per
tant es proposa la seva desestimació.
3.b - Relativa a evitar indemnitzacions
En aquests moments hi ha divers demandes de responsabilitat patrimonial contra
l’Ajuntament que poden arruïnar l’Ajuntament: 6M d’euros del promotor Clascà per
can Planes o 300.000 euros per la Sra. Codina per Can Massaguer. A més, la manca de
retramitació de diversos sectors urbanístics pot comportar encara més demandes de
responsabilitat patrimonials.
Proposta: Retramitar urgentment tots els sectors que tenen el planejament anullat i
evitar o minimitzar les indemnitzacions per responsabilitat patrimonial.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
3.c - Relativa a incrementar les despeses socials
En aquests moments hi ha moltes famílies que ho estan passant malament i necessiten
un suport econòmic.
Proposta: Incrementar les partides de despeses socials i de subvencions a entitats
socials.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL, ja que no hi ha omissió
del crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local. La
determinació d’actuacions prioritàries és de caràcter polític i per tant es proposa la
seva desestimació.
3.d - Relativa a complir amb la llei de contractes
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Hi ha 16 informes de les interventores municipals denunciant que s’han pagat factures
per import d’uns 400.000 euros sense contracte. No complir la llei de contractes és una
illegalitat i ens costa molts diners perquè ni hi ha competència. En aquests moments
aquesta manca de competència genera un sobrecost en la contractació dels serveis
d’entre un 20% i un 30%.
Proposta: Complir estrictament la llei de contractes.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
3.e - Relativa a complir les obligacions de presentar els comptes municipals
L’Ajuntament de La Roca ha incomplert greument els terminis de presentació dels
comptes a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas.
El Govern de la Generalitat de Catalunya de data 24 de novembre de 2009 va
acordar que “quan per part dels ens locals no es trametin sense causa justa els
comptes anuals i les auditories realitzades, així com altre tipus d’informació requerida
per la Sindicatura de Comptes, es podran adoptar mesures sancionadores, entre les
qual hi haurà la suspensió del lliurament de fons o subvencions a les entitats locals, amb
càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan no provinguin
d’altres administracions”.
Això vol dir que els ajuts del PUOSC de la Generalitat es poden veure suspesos fins que
no es presentin els comptes de l’any 2008.
Proposta: Presentar urgentment a la Sindicatura de Comptes el compte general del
2008 de l’Ajuntament de La Roca i realitzar els tràmits necessaris per a iniciar
l’aprovació del compte general 2009, per evitar la congelació de les subvencions a
càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
4.a - Relativa al pla d’actuació de la resta de mandat
En els moments de crisi és quan és més important planificar i prioritzar. CIU-ERC es van
comprometre a fer un pla de mandat en 6 mesos: després de 2 anys i mig no l’han fet.
Proposta: presentar en el termini d’un mes el pla d’actuació de la resta del mandat, on
es detallin les prioritats i el finançament.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
4.b - Relativa a millorar el nivell d’execució de les inversions
A més el pressupost d’inversions del 2009 s’ha executat sols un 8% (sense tenir en
compte el pla Zapatero). Posa alguns exemples.
Proposta 1: Revisar el pressupost 2010 per a que inclogui sols els projectes que realment
són prioritaris i són viables d’executar.
Proposta 2: Prioritzar l’acció de govern per a complir l’execució de les inversions del
pressupost 2010.
Analitzades les propostes no es poden considerar com dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
4.c - Relativa a l’aprovació dels catàlegs i el pla d’accessibilitat pendents
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Proposta: Finalitzar l’execució dels següents plans que ajuden a millorar el patrimoni
municipal i la qualitat de vida:
 Aprovació del pla d’accessibilitat de barreres arquitectòniques redactat per la
Diputació de Barcelona al 2007.
 Aprovació del catàleg de masies i cases rurals.
 Aprovació del catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
5.a - Relativa a executar les inversions conveniades amb la Generalitat
La Generalitat té convenis amb l’Ajuntament per construir 220 habitatges públic, el
casal d’avis de La Roca, l’escola de música i l’espai d’entitats, però fins ara no s’ha fet
res. S’està perdent una inversió molt important, d’uns 30 M euros, que generaria molts
llocs de treball i nous serveis a La Roca.
Proposta: Executar les inversions dels convenis amb la Generalitat.
 Construcció de l’Espai d’Entitats i Escola de Música al pla de les Hortes.
 Construcció del nou Centre de la Gent Gran a l’antic ajuntament.
 Construcció d’habitatges de protecció oficial conveniats.
 Construcció d’habitatges tutelats a l’antic ajuntament.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
5.b - Relativa a prioritzar les inversions
Proposta: Que el pressupost d’inversions de 2009 (entenem que vol dir 2010) prioritzi les
següents inversions que al nostre entendre són més urgents i redefinir els ajuts
d’administracions supramunicipals (PUOSC, xarxa Barcelona, FEOLS 2010, etc) en
relació a aquestes prioritats:
La Roca Centre
 Redacció del projecte d’una escola bressol.
 Redacció del projecte de millora del carrer del Bosc i reurbanització.
 Projecte d’habitatge públic a la UA-9 (patates fregides).
La Torreta
 Construcció de l’escola bressol de La Torreta.
 Projecte d’ampliació del Centre Mèdic de La Torreta.
 Construcció de pisos per a la gent gran i joves a la parcella del C/ Ramon i
Cajal.
 Pla Director de reurbanització i soterrament dels serveis urbans (clavagueram i
aigua, llum i telèfon) de La Torreta.
 Fer minipavelló al CEIP La Torreta.
Santa Agnès
 Projecte de reforma de la Rectoria vella com espai per les entitats.
 Permuta de terrenys per ampliar espai disponible amb el Centre Cívic de Santa
Agnès.
 Projecte d’ampliació del Centre Cívic de Santa Agnès per disposar els següents
espais: vestidor, lavabo, bar, magatzem, sala de reunions.
 Redactar projecte d’habitatge protegit a la unitat d’actuació nº 13.
 Reformar el centre cívic en una sala polivalent cultural i esportiva.
Tot el municipi
 Redactar un pla de mobilitat del municipi amb la collaboració de la Diputació
de Barcelona.
 Implantació de les actuacions urgents del pla d’accessibilitat per a millorar
voreres, reduir velocitat dels vehicles i eliminar barreres arquitectòniques.
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Millora de la seguretat dels passos de vianants amb la installació d’enllumenat
que millori la visibilitat de nit.

Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació. La determinació d’actuacions prioritàries té caràcter polític.
6.a - Relativa a agilitzar la tramitació de les llicències
Les llicències d’obres i activitats triguen molts mesos en tramitar-se, i en alguns casos
pot arribar a un any. Això no té cap mena de sentit perquè si el volum d’expedients de
llicències s’ha reduït en més d’un 50%, la tramitació hauria de ser molt més àgil que en
el passat, però no és així.
Proposta: Agilitzar la tramitació de llicències d’obres i activitats per a que es donin en
els terminis que defineix la llei.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
6.b - Relativa a retramitar els polígons industrials
Arran de l’error en la publicació en el pla general del 1991 s’ha de retramitar diversos
polígons. En 2 anys i mig no s’ha fet res. Hi ha inversions que estan aturades: l’ampliació
de la Roca Village (20M d’euros i 300 llocs de treball directes), Caixa Renting, Textiles,
etc. S’ha deixat d’ingressar 1 m d’euros en llicències, s’ha deixat de donar feina a
empreses de la construcció i s’ha deixat de crear 300 llocs de treball.
Proposta: Retramitar els polígons industrials amb el planejament anullat per a garantir
que no es perden les oportunitats d’inversió.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
7 - Relativa a dinamitzar l’activitat econòmica del municipi
L’ajuntament és el principal motor de l’activitat econòmica del municipi. El seu mal
funcionament afecta a moltes empreses proveïdores que hi treballen. En aquests
moments s’estan produint greus endarreriments en el pagament de factures als
proveïdors i en el retorns dels avals, un vegades les obres estan finalitzades.
Proposta 1: Pagar les factures a 60 dies, com marca la llei.
Proposta 2: Retornar els avals de llicències immediatament una vegada l’obra està
informada favorablement.
Analitzades les propostes no es poden considerar com dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
8 - Relativa a contribucions especials justes
Es just que els veïns de Sant Jordi o Can Gurri hagin de pagar el 100% de la
urbanització de carrers, o els de Sant Carles el 90%, mentre es proposa que els veïns del
C/ Major paguin el 15% o els carrers Nogueres hagin pagat 0 euros? Creiem que s’han
de prioritzar els recursos públics amb criteris de justícia, igualtat i priorització en funció
de les necessitats.
Proposta: Impulsar la urbanització dels serveis bàsics de Sant Jordi, Can Gurri i Sant
Carles on l’Ajuntament aporti un 10% més del mínim que està obligat legalment per
assegurar que s’impulsen aquests projectes que són molt necessaris.
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Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
9 - Relativa al suport a les entitats
En aquests moments de crisi creiem que l’Ajuntament ha de mantenir i/o augmentar la
collaboració en les entitats que aconsegueixen treure una major rendibilitat socials als
mateixos recursos econòmics.
Proposta: Destinar íntegrament les aportacions d’empreses i patrocinis que ara van
adreçades a l’Ajuntament, a les entitats socials, esportives, i culturals del municipi. Com
per exemple els 40.000 euros conveniats amb la Roca Village i altres convenis, com per
exemple amb Santa&Cole.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació. La determinació d’actuacions prioritàries té caràcter polític.
10 - Relativa a no perdre més subvencions
S’ha perdut una pila de subvencions. S’han perdut Fons europeus, ni del pla de millora
d’urbanitzacions, subvencions de noves tecnologies de l’AGE, etc, i no es va demanar
la subvenció de l’escola bressol de La Roca.
Proposta 1: Revisar les subvencions atorgades i demanar canvi de finalitat en el cas
que no es pugui complir els objectius i terminis, per evitar la pèrdua de l’ajut.
Proposta 2: Revisar perquè l’ajuntament ha perdut tantes subvencions (escola de
música, plans d’accessibilitat, pla de mobilitat, fons europeus, pla Avanza, pal eModel,
dept. De treball, etc) per evitar que no torni a passar.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la
seva desestimació.
TERCER.-En relació a les allegacions presentades pel Sr Salvador Vidal Amoedo en
representació de Can Bellsolà:
1 - Relativa a incoherència entre partides
La partida 01 920 62201 Condicionament edificis municipals la trobem amb diferents
imports al pressupost detallat és de 200.000 euros i a l’annex d’inversions de 180.385,67
euros.
Analitzada la proposta es comprova que hi ha un error en l’annex d’inversions i l’import
de la partida 01 920 62201 Condicionament edificis municipals és de 200.000 euros. Per
tant es proposa l’estimació de l’allegació.
2 - Relativa a incoherència entre partides
La partida 03 130 62202 Condicionament edificis municipals la trobem amb diferents
imports al pressupost detallat és de 126.885,67 euros i a l’annex d’inversions de
146.500,00 euros.
Analitzada la proposta es comprova que hi ha un error en l’annex d’inversions i l’import
de la partida 03 130 62202 Condicionament edificis municipals és de 126.885,67 euros.
Per tant es proposa l’estimació de l’allegació.
3 - Relativa a la manca de partida pressupostària
No hi ha cap partida pressupostària i suficient en l’exercici 2010 per fer front a la
sentència ferma en el procediment ordinari 1426/2007 contra Can Bellsolà SL de data
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25/04/2008 que declara resolt el contracte i la devolució a la mercantil Can Bellsolà SL
per import de 1.845.018,45 euros.
Analitzada la proposta la devolució de l’import especificat en la sentència abans
esmentada es comptabilitzarà com una devolució d’ingressos indeguts i per tant no és
necessari que figuri en el pressupost. Per tant es proposa la seva desestimació.”

Vist el que disposen els articles 169 i 170 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Desestimar les allegacions presentades pel Sr. Carles Fernandez. Perez
en representació del Grup Municipal PSC en base a les consideracions
jurídiques exposades a l’informe transcrit.
SEGON. Estimar les allegacions primera i segona presentades pel Sr. Salvador
Vidal Amoedo, en representació de Can Bellsolà SL. en el sentit exposat a
l’informe transcrit.
TECER. Desestimar l’allegació tercera presentada pel Sr. Salvador Vidal
Amoedo, en representació de Can Bellsolà SL. en base a les consideracions
exposades a l’informe transcrit.
QUART Aprovar definitivament el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès per a l’any 2010 amb els següents estats d’ingressos i despeses:
ESTAT DE DESPESES
DESPESES
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

CRÈDITS
INICIALS

1

PERSONAL

3.439.011,38

2

BÉNS CORRENTS I SERVEIS

4.707.445,17

3

DESPESES FINANCERES

173.362,21

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

631.385,71

6

INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

20.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

1.084.140,07

5.589.169,92
0,00

15.644.514,46

ESTAT D’INGRESSOS
INGRESSOS
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

PREVISIONS
INICIALS

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

590.000,00

3

TAXES I PREUS PÚBLICS

4.190.873,25

5.102.808,50
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4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8

ACTIUS FINANCERS

20.000,00

9

PASSIUS FINANCERS

1.050.000,00

2.431.832,70
469.000,00
0,00
1.790.000,00

15.644.514,46

TERCER..- Aprovar les Bases d’Execució que acompanyen el Pressupost, segons
la redacció donada.
QUART.- Aprovar definitivament la plantilla de Personal de l’Ajuntament,
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral,
i publicar-la al BOP i al DOGC segons el quadre següents:
PLACES

Númer
o

Jornada

Gru
p

Comp
l Destí

A1

24-28

A1

24-28

A1

24-28

A1

24-28

Situació
Administrativa
Ocupad Vacan
a
t

PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA
Habilitació de Caràcter Nacional
Secretari/a
Interventor/a

1
1

Complet
a
Complet
a

1
1

Escala d'Administració general.
Subescala tècnica
Tècnic/a d'Administració General
Tècnic/a d'Administració
econòmica
Subescala Administrativa
Administratiu/va

1

Complet
a
Complet
a

8

Complet
a

C1

18-22

10

Complet
a

C2

14-18

A1

24-28

A1

24-28

A1

24-28

A1

24-28

A2
A2

22-26
22-26

2

2
1

7

1

8

2

Subescala Auxiliar
Auxiliar
Escala d'Administració Especial
Subescala tècnica
Tècnica Superior
Arquitecte/a
Enginyer/a t
Tècnic/a de Serveis
Tècnic/a Disciplina Urbanística

1

Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a

1
1

Complet
a
Complet

1
1
1

1
1
1
1

Tècnica Diplomada
Arquitecte/a tècnic
Enginyer/a tècnic

1
1
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a
Tècnica Auxiliar
Tècnic/a Auxiliar Cartografia

1

Complet
a

C1

18-22

1

Complet
a

A1

24-28

A2

22-26

C1

18-22

C2

14-18

C2

14-18

A1

24-28

A2

22-26

A2

22-26

A2

22-26

A2

22-26

A2

22-26

A2

22-26

A2

22-26

C1

18-22

C1

18-22

C1

18-22

C2

14-18

C2

14-18

C2

14-18

C2

14-18

C2

10-14

E

10-14

E
E

10-14
10-14

1

Subescala Serveis especials
Places comeses especials
Tècnic/a Superior serveis personals

1

Policia Local
Inspector/a
Sergent/a
Caporal
Agent

1
1
3
17

Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a

1
1
2

1

16

1

PERSONAL LABORAL
Tècnic/a Arxiu
Tècnic/a Gestió Informàtica
Treballador/a Social
Insertor/a Laboral
Educador/a Social
Tècnic/a Cultura
Bibliotecàri/a
Tècnic/a Mig Serveis Personals
Tècnic/a Esports
Auxiliar Biblioteca
Tècnic/a Esp. Cultura
Tècnic/a Aux. d'Equipament
Tècnic/a Unitat de Serveis
Paleta
Jardiner/a
Conserge Escoles
Conserge Escoles
Conserge Poliesportiu
Servei de neteja

1
1
2
1
2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet
a
Complet

1
1
2
1
2
1
1
1
1

1

3
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
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Peó
Repartidor/a Celador
PERSONAL EVENTUAL
Assessor/a de Planificació Territorial
Assessor/a de l’àrea de Servei I
Atenció a les persones
Assessor/a d'Alcaldia

E

10-14

1

a
Complet
a
Complet
a

E

10-14

1

Parcial

A1

26

1
1

Parcial
Parcial

A2
A2

24
24

3

2

1

1
1
1
1

CINQUÉ.- Aprovar la relació de llocs de treball, que figura a l’expedient
administratiu i publicar-la al BOP i al DOGC.
SISÉ.- Publicar el pressupost definitivament aprovat i resumit per capítols en el
BOP de Barcelona.
SETÈ.- Notificar aquest acord als interessats.
VUITÈ- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de
Catalunya a través del Departament de Governació i Administracions
Públiques.”
Sr. Estapé.- Sr. Ros, tenim 2 mocions d’urgència...
Sr. Alcalde.- Sí, volia anunciar-ho...em permet un moment?
Sr. Estapé.- Sí, i tant, és perquè no se’n oblidi.
Sr. Alcalde.- Hi ha 2 mocions d’urgència que presenta el Grup PSC de la Roca.
Les van presentar ja a la Comissió Informativa i per una operativa
administrativa ens vam comprometre a admetre-les a tràmit en aquest Ple, en
el qual votarem la urgència i des dels grups de l’Equip de govern i en nom de
l’equip de govern anuncio ja que votarem a favor de la urgència de les 2
mocions d’urgència. Votarem a favor de la incorporació de la urgència, per
tant, Sr. Estapé, les defensa vostè? Doncs està en ús de la paraula.
Sr. Estapé.- Votem la urgència primer, de la primera moció?
Sr. Alcalde.- Normalment el que fem perquè se sàpiga de què tractem és
explicar-les, debatre-les i en tot cas, votar la urgència. De totes maneres, si em
permet un moment que les trobi.
Sr. Estapé.- En tinc còpia si vol.
Sr. Alcalde.- Sí, però si em permet que les tenia per aquí...hi tinc unes notes. Ja
les tinc. De totes maneres, hi ha una moció, la que afecta al carrer Major,
carrer de l’Església i Pla de les Hortes que afecta diversos regidors que tenen
interessos i que s’hauran d’absentar de debatre-les.
Sr. Estapé.- Començaré per l’altra moció.
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Sr. Alcalde.- Perfecte, gràcies, Sr. Estapé.
Sr. Estapé.- Bona nit, la primera moció que presenta el nostre grup municipal fa
referència a la necessitat de pavellons poliesportius per a totes les entitats del
municipi. Jo voldria començar aquesta moció fent-li una pregunta Sr. Ros, una
pregunta senzilla i directa. Una pregunta que fa relació a què l’estiu passat
aquí, en aquest Ajuntament es va fer una gran festa, es va fer la celebració
perquè es va guanyar el campionat d’Espanya per l’equip de cadet d’hanbol
de la Roca i li vull preguntar Sr. Ros una pregunta de la qual espero una
resposta directa i clara. Vostè, Sr. Ros com a Alcalde d’aquest municipi vol que
celebrin més celebracions esportives d’hanbol en aquest Ajuntament?
Té 2 respostes: la primera és que no...
Sr. Alcade.- Sr. Estapé...sí, però a veure, una cosa. Li permetre argumentar la
moció si se cenyeix a la moció.
Sr. Estapé.- Estic fent la introducció per fer la proposta.
Sr. Alcade.- Doncs, faci la lectura de la moció i després farem el debat. Està en
ús de la paraula.
Sr. Estapé.- Continuo Sr. Ros. Vostè té 2 respostes : sí o no. Si diu que no, no hi ha
res a debatre. Si diu que no vol tornar a fer celebracions en aquest Ajuntament
de campionats que guanyi el BM la Roca, no tenim res a parla amb vostè, no
hi ha possibilitat d’acord. Si ens diu que sí, té tot el nostre oferiment per buscar
solucions i per treballar les alternatives possibles. Nosaltres volem que el BM la
Roca, l’entitat més emblemàtica d’aquest municipi continuï treballant en les
mateixes condicions en què està treballant fins ara i també volem que les
noves entitats...
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, Sr, Estapé
Sr. Estapé.- Sr. Ros, em deixa parlar si us plau? Hi ha llibertat d’expressió en
aquest Ajuntament?
Sr. Alcalde.- Hi ha llibertat d’expressió, però hem de seguir les regles d’un ple
ordenat i democràtic, per tant, si hi ha interrupcions del públic, recordi que
s’està gravant el Ple, hem d’interrompre i després continuem. Està en ús de la
paraula, Sr. Estapé, Gràcies.
Sr. Estapé.- Li estava dient que des del nostre grup municipal volem que
l’hanbol continuï treballant en les mateixes condicions de qualitat que ha fet
fins ara, però també volem que les noves entitats que neixen en força en
aquest municipi tinguin l’oportunitat d’unes installacions en condicions. No
pensem parlar avui del passat i de les oportunitats perdudes com la del mini
pavelló del CEIP Mogent. Volem parlar d’una proposta concreta que
presentem en aquesta moció. Una proposta que al nostre entendre ajuda a
resoldre aquest conflicte. Una proposta que passa per condicionar el centre
cívic de Santa Agnès com una sala polivalent esportiva i cultural, una proposta
que passa per construir un mini pavelló, aprofitant la construcció del CEIP la
Torreta que encara no ha començat.
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Detallo les 2 propostes, el que proposem és:
Encarregar un estudi de viabilitat de transformar el Centre Cívic de Santa
Agnès en una sala polivalent on es puguin compatibilitzar activitats esportives i
culturals, aprofitant que enguany en aquest pressupost que acabem
d’aprovar s’hi ha de fer una important reforma pressupostada de 208.000 €.
Proposem presentar-ho a l’Associació de Veïns i a les diferents entitats
associatives de Santa Agnès per recollir la seva opinió, les seves propostes i les
seves millores.
Aquesta reforma permetria gaudir d’un espai esportiu i cultural, que donaria
servei a la nova escola de Santa Agnès, a les entitats esportives i socials del
poble, de Santa Agnès i a tot el municipi. Aquest estudi es podria demanar al
Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona, dins de les seves tasques
d’assessorament sense cost als Ajuntaments.
I com ja li vaig avançar, he parlat personalment amb el Diputat d’Esports, el Sr.
Josep Monràs, Alcalde de Mollet, i em va traslladar el seu oferiment a poder
collaborar en aquest estudi.
La segona proposta és:
Demanar al Departament d’Educació que, tot i ser molt conscients de les
dificultats de la tramitació actual , revisi la construcció del gimnàs del CEIP de
la Torreta perquè es pugui transformar en un mini pavelló de 800 m2 i 8 metres
d’alçada. Un mini pavelló que permetria revisar activitats esportives d’hanbol,
de bàsquet, de twirling, d’entrenament i fins i tot alguns partits de competició
de les categories inferiors. Aquesta proposta aniria sempre condicionada a
que no es produís cap endarreriment en la construcció del CEIP de la Torreta i
entenem que aquesta proposta del mini pavelló del CEIP la Torreta és l’única
alternativa perquè a curt termini hi hagi una sala poliesportiva a la Torreta per
practicar diferents esports. Aquestes són les nostres propostes i jo li demanaria i
li faria un prec, com a màxima autoritat d’aquest municipi que em respongui
amb arguments, amb raons i amb respecte a la llista més votada i amb
respecte a tots els assistents. Fem aquestes propostes per tres motius:
Primer perquè és una proposta viable econòmicament. El centre cívic de
Santa Agnès aquest any s’hi ha de gastar 208.000 €, amb una petita inversió
addicional podrien posar una installació de xarxes que ens permetés fer teatre
i entrenaments d’hanbol o de bàsquet. El mini pavelló de la Torreta comptaria
amb el finançament dels cost equivalent del gimnàs del CEIP la Torreta. D’on
sortirien la resta de diners? Sr. Ros, vostè està governant. En 4 anys té diners per
invertir de 10.000.000 €, 4.500.000 de subvencions, 4.000.000 d’endeutament.
Destini un 6, un 7 o un 8% d’aquestes inversions a fer aquesta nova installació
esportiva a aquest nou pavelló que necessita el municipi, destini-ho si
considera que és una prioritat.
El segon motiu pel qual hem presentat aquesta proposta és el temps. L’obra
que s’ha de fer al centre cívic de Santa Agnès és molt petita, la podríem tenir
a punt pel mes de setembre tranquillament i per la propera temporada i
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podríem resoldre fàcilment la manca d’espais de pavelló que ara tenim al
municipi.
El tercer motiu i principal és perquè això és bo pel municipi i si no ho fem ara, si
no refem ara el centre cívic de Santa Agnès, ara que ens gastarem 208.000 € i
si no fem ara el mini pavelló de la Torreta, ara que es construirà l’escola, d’aquí
a pocs mesos, seran oportunitats prohibides que no podrem recuperar mai més
i que trigarem molt de temps en tenir-ne d’altres per poder construir els
pavellons.
El municipi li està demanant respostes concretes. Ja ha passat l’hora de les
paraules i de les declaracions d’intencions. Necessitem solucions. Nosaltres
estem oberts a estudiar totes les alternatives que ens paltegi i a collaborar-hi,
però d’entrada té la nostra proposta concreta, viable i realista per portar a
terme i li oferim, si vostè ho vol, que ens reunim conjuntament amb el govern i
amb totes les entitats esportives del municipi i treballem conjuntament per
troba aquestes solucions. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Té la paraula el Sr. Albert Gil en nom del grup
d’Esquerra Republicana de la Roca.
Sr. Gil.- Bé, bona nit. Aquesta resposta li farà l’Alcalde si ho creu oportú.
Evidentment, el fet que ara mateix estem parlant és una postura que vostès
han pres que avui està molt bé que agraint la presència de tothom ... que
agafi amb aquesta força i aquesta contundència que en el darrer ple quan
vostè va voler proposar el mateix, 2 dies després o 3 dies després de mantenir
uns membres de l’equip de govern una reunió amb la Junta Directiva del BM la
Roca i estar-ne parlant, vostès van portar aquí al Ple i en aquell moment poder
no va ser tan contundent ni va ser tan fort perquè no hi havia aquesta gent per
sentir-lo. Vostè ho va fer d’una altra manera, amb un altre discurs...la pregunta
llavors era: Deixareu que no tinguin hores de pavelló? , és un pavelló municipal.
..bé, vostè ha començat amb tot el populisme, ha dit que llegiria els
antecedents i després se li ha oblidat de llegir-los...bé, algú altre ja els llegirà,
però quan es llegeixi el primer paràgraf, molta d’aquesta cosa que vostè ha dit
amb aquesta expressió i que molt bé, la veritat, no sé si quadra bastant amb el
punt que ens va llegir aquell dia i després va comentar el que jo deia. De tota
manera venint en el tema de...Què ha dit?
Sr. Alcalde.- Silenci si us plau, estem en un ple municipal, estem en el màxim
òrgan de representació municipal i hem de fer els debats amb sentit
democràtic i atenent i escoltant les paraules que es produeixin, per tant, prego
silenci. Sr. Gil continuï.
Sr. Gil.- A veure, intentaré cridar més a veure si així em poden sentir, però no
s’ho prenguin com a res personal. Simplement és que si vostès no em poden
sentir, no puc cridar més o sí, però tampoc seria normal. Els comentava els
tema de la primera proposta, d’encarregar l’estudi de viabilitat, molt bé, jo ho
trobo molt bé, està molt bé que també ens digui que ha parlat amb la persona
adequada, molt bé, doncs perfecte i té els contactes, és d’agrair. El que passa
és que després també hauríem de clar si això, que aquesta proposta que la
vaig comentar jo a la Junta i amb membres de la Junta que diran si menteixo
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o no quan vaig dir que això era una proposta que s’havia fet per part d’una
gent i que la gent que utilitza el centre cívic de Santa Agnès deia que només
els faltaria no poder disposar d’un lloc on poder fer activitats culturals. Vostès
diuen que es poden compaginar. Sí es poden compaginar. A no ser que vostès
després agafin, facin com amb el pavelló nou i diguin que al pavelló nou s’hi
havia de comprar una protecció pel terra per poder fer les festes majors a
l’interior, cosa que després jo quan arribo a regidor, veig aquesta proposta
sense pressupost... jo li pregaria, si us plau, que em deixes continuar i després si
vol, ja en parlarem. Això és un motiu com qualsevol altre que li puc explicar si
vostès volen escoltar-lo, sinó no els dic res més, vostès es queden amb la seva
opinió, que és totalment vàlida i ja està.
A veure, hem de partir de la base de quin espai necessitem i de quin tipus
d’espai necessiten els espais que vostès estan parlant, que estem parlant de
necessitats del municipi. A qui portarem al municipi?...al bàsquet, perfecte,
molt bé. Al bàsquet el portarem a Santa Agnès a jugar. La següent pregunta és
: per què? ...molt bé, perfecte, ... el crit de no sortireu ha estat el més oportú de
tots, la veritat, miri...
Sr. Alcalde.- Un segon, si us plau. A veure, s’ha d’escoltar a tots els regidors
amb la mateixa atenció democràtica perquè estem en un òrgan de govern
democràtic elegit pels ciutadans del municipi que han elegit aquesta majoria,
per tant, hem de respectar tots els torns de paraula i totes les opinions. Això és
el que ens dóna sentit d’Estat. Gràcies.
Sr. Gil.- Gràcies, Sr. Alcalde. A veure, que ens quedi clares unes coses. Aquí
estem parlant d’unes certes hores, estem parlant d’unes necessitats i estem
parlant de trobar una solució, d’acord? Els drets, els tenim tots. Els que jugueu
hanbol, perfecte, els que vulguin jugar a bàsquet, els que vulguin jugar a
futbol; tothom té dret a poder practicar un esport. Mirin, si algú vol saber la
meva opinió personal, els agrairé que després del Ple me la pregunti i si tinc
temps de respondre’ls-la si és que algú la vol sentir, jo encantat de poder-la
respondre, però jo així no continuo, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Gil, lamento molt la situació creada. A veure si no
podem continuar el Ple en condicions, l’haurem de suspendre i no
m’agradaria suspendre’l. Estem aquí perquè s’han debatut temes molt
importants, la majoria d’ells veig que no han interessat gaire i això que hi havia
3 temes escolars. Aquest tema interessa molt, per tant, celebro que estiguin
vostès atents, però estiguem atents a tothom. Té la paraula el portaveu del
Grup de Convergència i Unió, el Sr. Manel Álvarez, regidor d’esports en aquest
cas.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Bé, Miraré d’explicar els arguments nostres com a Equip
de Govern, també. Intentaré fer-ho com m’ha demanat i com sempre
intentem fer-ho, al Sr. Estapé, amb respecte per a tothom, serà així, jo us
demano si us plau que si voleu saber l’opinió nostre, no talleu discurs, perquè
aleshores ens fem un embolic entre tots i potser no val la pena, no? Us
demanaria, si us plau, que em deixéssiu parlar i en tot cas, després si voleu o
parlem amb vosaltres fora o en el temps de precs i preguntes, tornem a
plantejar el que calgui, eh?. Miri, nosaltres creiem que l’alternativa de Santa
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Agnès és una improvisació. Tenim un problema, s’ha generat un conflicte entre
2 entitats, una entitat històrica que coneixem tots i que jo diria que moltíssima
gent del municipi té una certa relació. De petits, molts de nosaltres hem estat a
la pista, ara de grans tenim a fills que estan jugant en el club, tenim amics,
anem a veure partits, acompanyem als nostres fills quan cal per aquests món
de Déu, no?. No només per Catalunya, sinó per la resta de l’Estat on també
hem anat a fer tornejos, a jugar els campionats d’Espanya i el que calgui. És un
club històric, és el club de la Roca i això no ho pot negar ningú. Aquest club de
57 anys d’història es mereix un respecte, un respecte que, lògicament, li tenim
individualment tots els regidors, tant els del govern com els de l’oposició,
n’estic segur, com també des de l’equip de govern, no només individualment,
sinó també collectivament com a grup i això vull que quedi clar, aquest
respecte existeix i quan parlem del BM la Roca, ho fem amb la seguretat que
parlem de l’entitat del municipi. Hem tingut diferents trobades, reunions amb la
Junta; l’última trobada amb membres de la Junta del BM, dijous passat, amb el
tresorer i amb el President. Avui fa una setmana. Estem responent, i això ho dic
perquè tothom tingui la informació que hauria de tenir, en temps i en forma
totes les peticions que ens estan arribant per part de la Junta del BM de la
Roca. Habitualment, ens arriben mitjançant correu electrònic i responen de la
mateixa manera i quan ens arriben a través d’instància a l’Ajuntament,
responem de la mateixa manera. Estem fent una resposta ràpida, tant quan es
tracta de missatge d’e-mail com quan es tracta d’instàncies d’Ajuntament. Ho
estem fent perquè, precisament fa uns 5 mesos que hem començat un treball
amb esports com a inici de feina que serà després extrapolable a tot
l’Ajuntament per respondre instàncies en menys de 10 dies i s’està complint,
tenim estadístiques i ho estem complint. Tenim trobades, com he dit, amb la
Junta periòdicament, tenim xerrades amb molts de vosaltres, ens coneixem,
som companys des de fa molts anys, hem anat a molts camps junts i hi
continuarem anant. Aquesta és la intenció nostra. Diem que la solució o la
proposta de Santa Agnès és una improvisació perquè és una cosa que ens
arriba ara, quan tenim aquest conflicte sobre la taula. Nosaltres, com a equip
de govern, ens vam plantejar planificar aquelles propostes que s’hauran de
portar a terme algunes immediatament i unes altres a mig i més llarg termini.
Creiem que és l’única solució perquè no ens passi, en el futur, coses com les
que ens estan passant ara. Estem convençuts que això que ens està passant
ara és una falta de planificació, de tots, nosaltres també, segurament, i no diré
que és culpa dels altres. Nosaltres tenim una responsabilitat i no me’n amago.
La tenim tots, la tenim nosaltres com a equip de govern, la té el BM com un
club amb història i que a més té una experiència, La tenen els equips de
govern anterior i la té el bàsquet també. És veritat, tots tenim un problema que
ens ha esclatat, però és un problema que com us hem dit en diverses ocasions,
nosaltres creiem que té solució. La solució, com us dic. no passa per improvisar,
no passa per un projecte com és un projecte, parlant només del primer punt
del Centre Cívic de Santa Agnès que fa 4 dies hem estat revisant amb el
company regidor de Santa Agnès i amb l’Alcalde a la taula de govern un
projecte que està pràcticament a punt, un projecte que començaran les
obres aquest estiu, un projecte que volem que estigui acabat el mes de
setembre, no el podem complicar perquè després posem unes xarxes. No
sabem, el Sr. Estapé diu i potser ell ha mirat els números, no dic que no, que
això és una petita inversió. No és només una petita inversió. Si els equipaments
culturals s’han de convertir en equipaments esportiu, els equipaments esportius
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s’han de convertir també en equipaments culturals?. Nosaltres, com els
intentava dir el regidor de cultura, no hem permès que amb el pavelló nou es
fes cap activitat cultural de festa major. Creiem que el pavelló és un espai
esportiu per a la pràctica esportiva i no per fer una festa o un concert o el que
sigui. Primer que no està preparat. Posar un terra en condicions per evitar que
es fes malbé el terra, ens costaria una barbaritat. Això s’ha valorat i estem
parlant i no vull enganyar-vos, d’uns 100.000 €. Posar un terra que després s’ha
de muntar i s’ha de desmuntar cada vegada i que la garantia que no ens
facin malbé el fantàstic terra que tenim, no la tenim, per tant, creiem que
l’alternativa de Santa Agnès, no és viable. Respecte el tema aquest, aquesta
paraula que, a més a més, parlat amb temes d’esports i buscat a tot arreu,
només surt a la Roca: Mini pavelló, el concepte mini pavelló, un mini pavelló és
una pista de mini hanbol i mini bàsquet, les mides són aquestes, més o menys
vestidors i amb un espai més o menys gran de magatzems, etc. Això té els seus
avantatges i els seus inconvenients, té molts avantatges, molts, però té un gran
inconvenient que és que s’ha de finançar i això també ho sap el Sr. Miquel
Estapé perquè ha fet referència a aquesta tema. El gimnàs- sala polivalent que
estem fent ara mateix el CEIP Mogent el paga íntegrament el Departament
d’Educació de la Generalitat, íntegrament, com a Ajuntament nosaltres tenim
l’obligació i perquè el Departament s’ha negat a fer un mur de protecció
exterior, la resta ho paga tot Educació, és la seva obligació a més a més.
Nosaltres si volem fer una cosa més gran, que seria idoni, ens costa uns diners.
Quants diners? De quan estem parlant? Quan va arribar el moment de
plantejar-nos la decisió del que fèiem amb aquest gimnàs del CEIP Mogent
vam demanar pressupostos, vam demanar valoracions del que podria suposar
fer aquesta sala més gran. Això que el Sr. Estapé diu mini pavelló. Estem parlant
d’uns 600.000 €, 100 milions de les antigues pessetes. Actualment, i en el
moment en què es va plantejar aquest tema, 600.000 € era una cosa que
l’Ajuntament de la Roca no podia plantejar-se. No tenim diners, no teníem
diners per finançar aquesta sala més gran. Si els haguéssim tingut, hauríem
tingut l’oportunitat. Quan algú parla d’oportunitat és que tenim l’oportunitat
de fer això. L’oportunitat de fer això vol dir que això es pot fer; és una
oportunitat, si no ho pots fer, no és una oportunitat. L’Ajuntament de la Roca
no es pot permetre actualment un cost de 600.000 €. Aquesta és la realitat. Us
hem dit abans, no sé si heu estat atents a l’explicació del punt anterior al
pressupost, que els números de l’any passat quadren, cosa que vol dir que
hem arribat pràcticament a l’equilibri que és un punt que explicarem després
d’aquest. Arribar a l’equilibri vol dir: l’Ajuntament de la Roca té el pressupost de
10.000.000 € i s’ha gastat 10.000.000 € i ha ingressat 10.000.000 €. Hem deixat de
fer moltíssimes coses. L’Ajuntament de la Roca és un ajuntament que hauria de
tenir un pressupost d’uns 11.500.000 €. Aquesta és la realitat i estem tirant amb
un pressupost de 10.000.000 €. És la realitat. Si en algun moment, tenim
l’oportunitat real de poder fer alguna cosa diferent a la Torreta en ho podem
plantejar, ara és inplantejable a nivell econòmic i ara us dono l’altre argument
del perquè no és un bon moment per parlar d’això:
L’escola de la Torreta ha passat una tramitació molt complicada. Estem, de
fet em sembla que és avui o demà que s’obren les pliques, per tant, ha estat
un temps en licitació, hi ha empreses que han presentat la seva oferta per fer
l’obra i avui obrien les pliques. El Departament d’Educació, d’aquí a uns dies
quan toqui, agafarà aquestes pliques i decidirà quina és l’empresa que ha de
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fer l’escola de la Torreta. Si en aquest moment, plantegem al Departament
d’Educació que volem fer un mini pavelló, l’escola de la Torreta quedarà
parada i no ens la faran i us diré perquè:
Perquè de la mateixa manera que l’Ajuntament no té diners, la Generalitat
tampoc en té i anirà a buscar una escola que no,li doni problemes, una escola
a no sé on que n’hi ha moltes per fer, en la qual ningú li posi problemes i on
pugui fer aquest gimnàs que és el que ells poden fer, per tant, nosaltres com a
equip de govern tenim una responsabilitat que és que l’escola de la Torreta tiri
endavant. Una vegada començada, que ja us hem explicat en algunes
ocasions com es fa, primer es fa la part d’infantil ... abans de començar la part
de primària podem parlar, si tenim els diners. Aquesta és la realitat, és un
problema, jo ja us ho vaig dir a aquells que estàveu el dia de l’assemblea, en
gran part econòmic, la decisió de l’Ajuntament és trobar la solució a aquest
conflicte i amb això i amb allò que tenim haurem de trobar aquesta solució.
Nosaltres què hem fet com a equip de govern dels que estem governant, en
l’àmbit esportiu, eh? Segurament hauríem de fer més coses com vosaltres
estem pensant ara mateix, però hem aconseguit que el conveni que en teoria
acaba al 2014 amb l’església, està parlat i està negociat perquè tingui
continuïtat i això és una feina que ha fet aquest equip de govern i és la
possibilitat que puguem fer servir, tinguem continuïtat am,b el pavelló vell, amb
el pavelló de l’església. Hem parlat amb vosaltres, hem parlat amb els vostres
representants i hem estat asseguts un dies abans de la inauguració del pavelló
i hem pactat un conveni. Un conveni que nosaltres respectem. Els convenis se
signen entre 2 parts. Nosaltres respectem aquest conveni. L’Ajuntament té
l’obligació de fer-ho i entenem que el BM també hauria de fer-ho. Sabem que
tenim aquestes mancances. Vosaltres ens ho esteu dient. La Junta ens ho està
dient. Nosaltres ho estem veient. Sabem que necessitem espais dels quals ara
mateix no disposem actualment. Com podem aconseguir aquests espais?
Hem encarregat el MIEM que ens ho podem creure o no i nosaltres ens ho
creiem és planificació de futur d’allò que ha de fer aquest Ajuntament, en
l’àmbit esportiu, en els propers 10 anys. És una cosa que al final haurem
d’aprovar pel Ple, però que han redactat...
Sr. Alcalde.- Si us plau, manteniu el silenci. Gràcies, continuï Sr. Álvarez.
Sr. Álvarez.- És un estudi que tenim l’obligació de fer si volem que la
Generalitat ens doni el finançament que necessitem per fer allò que hem de
fer. El MIEM, aquest MiEM, que algú no se’l creu i nosaltres sí que ens el creiem,
un MIEM com el de lla Roca planteja una zona esportiva. Hem de fer una
reserva de sòl per aquesta zona esportiva, hem de planificar quina és aquesta
zona esportiva, a veure si d’una vegada ho fem bé, tenim una oportunitat, ho
fem bé i tenim l’ocasió de fer-ho i, a més a més, ens diu quines són les
mancances i per tant, que és allò que hem de fer, i a quines portes hem de
trucar per aconseguir finançament i ens diu una cosa que és molt important
que ens afecta a tots els que esteu aquí avui i ens afectarà a tots com a
municipi en el futur si realment volem tirar endavant aquest projecte i no volem
fer pedaços que ... és que aquest municipi té una mancança que tots sabem,
que tots sabeu, que és que necessitem espais per entrenar, allò que en l’àmbit
tècnic diuen sales. Aquesta sala es pot convertir en el pavelló que tots
desitgem i aquest finançament que hem de buscar per aquest pavelló,
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aquesta sala, és un finançament que si tenim un MIEM aprovat podrem
aconseguir des de la Generalitat, una part no tot, l’Ajuntament haurà de fer un
esforç important.
Jo crec que, per acabar, que ...després si voleu us proposaré una cosa perquè
jo entenc que vosaltres com a pares teniu un neguit i que, potser, com a
equip de govern ens ha faltat comunicació i aquí tothom ha de reconèixer les
seves errades. Avui parlava amb un pare amb ganes de resoldre els problemes
i m’ha fet veure que igual no us hem tramés tot allò que estàvem fent d’una
manera correcta, és possible i segurament, com us he dit abans, tots tenim
part de culpa i nosaltres també tenim part d’aquesta culpa. Avui aquí,
nosaltres no donarem una solució a aquest conflicte i us diré perquè avui aquí
no:
Primer perquè la proposta és una proposta tècnica, no és una proposta
política. La proposta és una cosa que nosaltres aportarem a la Junta del BM ...
sí abans de Nadal d’aquest any. Concretament, la Junta rebrà una
convocatòria per trobar-nos no sé si demà o dilluns i amb aquesta reunió,
nosaltres posarem sobre la taula la proposta que hem treballat, que s’ha
treballat des del servei d’esports de l’Ajuntament i que el que intenta és trobar
una solució a un conflicte creat per l’aparició d’una nova entitat, que com
han dit els companys del PSC i nosaltres també, tenen també dret a fer servir
les installacions esportives ...evidentment, i per tant, això és el que nosaltres
hem dit des del començament i continuem dient avui i direm la setmana que
ve, eh? Tothom haurà de fer servir les installacions esportives i trobarem la
solució. La solució, a la Torreta en concret o aquesta proposta d’aquesta sala
més gran, no d’un gimnàs, sinó d’una sala més gran no és l’única solució per la
Torreta. Hi ha d’altres alternatives que hem tingut ocasió d’estudiar, aprofitant
aquest estudi del MIEM que hem fet i que vosaltres amb alguns membres de la
Junta amb alguna trobada també ens han dit, existeixen altres possibilitats
més econòmiques i no pas el que s’està plantejant, per tant, tenim alternatives
i no vull enganyar a ningú perquè aquest conflicte tindrà una solució si tots
volem que tingui solució. Vull dir que tothom haurà de fer algun esforç, tothom.
L’Ajuntament el farà, l’haurà de fer el BM la Roca i l’haurà de fer també la
nova entitat del bàsquet. L’August, que és aquell Senyor que ens va presentar
el MIEM va dir : “ i si no hi cabeu, us haureu d’ estrènyer” i jo crec que igual ens
haurem d’estrènyer una mica, però que aquest setembre tindrem aquest
gimnàs amb les mides que té que podrem aprofitar. Quan comenci l’escola
de la Torreta que, si tot va bé, serà d’aquí 1 o 2 mesos, no ho sé, la idea nostre
és que estigui acabada pel curs vinent, tindrem un altre gimnàs, com a mínim, i
si hem fet alguna altra cosa tindrem alguna cosa més que un gimnàs. D’aquí a
uns quants...avui aquí hem aprovat la sessió d’un solar per fer una escola
provisional a Santa Agnès i si cal i si tenim recursos i si entre tots ho decidim
trobarem solució per fer ús d’aquestes pistes que ja tenim, que no estan
cobertes i que potser en algun moment es podran cobrir. Aquesta és
l’alternativa que nosaltres creiem més realista. Plantejar un mini pavelló, com
diu el Sr. Estapé, és una alternativa inviable ara mateix. No és l’única
alternativa, ni ha d’altres. Tenim ...
Sr. Font.- Sr.Ros, Disculpi Sr. Álvarez, però és que haig de marxar al treball.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Font.
Sr. Álvarez.- Tots, o entre tots hem de trobar la solució a aquest conflicte.
Nosaltres com a Ajuntament, el PSC com a grup d’oposició, ja ens ho diran,
però crec que també deuen estar d’acord atès que han fet un oferiment, ells
també volen trobar una solució, per tant, és qüestió de fer allò que potser hem
fet molt malament fins ara que és buscar i trobar les solucions. Si tots som
conscients i tots volem arribar a aquesta solució, la trobarem. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, diversos comentaris. Primer de tot, voldria preguntar al Sr. Albert
Gil quina és la postura d’esquerra en aquest tema. Quina és la proposta
d’Esquerra per resoldre aquesta manca d’espai del pavelló i al Sr. Álvarez li vull
fer diversos comentaris:
Quan fan les coses ben fetes, no tenim cap recança a felicitar-los. Si han
aconseguit prorrogar per un temps raonable el conveni amb la parròquia,
felicitats. Esperem que ben aviat es pugui aprovat per aquest Ple. A dia d’avui,
encara no ha passat per aquí, però les coses que diu que no són certes també
les vull rectificar. Ha parlat de manca de planificació de tothom i em sembla
que parlar de manca de planificació de l’entitat més ben planificada del
municipi és una manca de respecte.
A l’any 2005 es van començar a planificar els mini pavellons del CEIP Mogent i
del CEIP la Torreta fa 5 anys. Vostè a això li pot dir manca de planificació, jo li
dic una altra cosa, jo li dic previsió. Després de posar la primera pedra del nou
pavelló, just després, ja estàvem encarregant el projecte del mini pavelló del
CEIP Mogent, un projecte que, per cert, es va fer i es va pagar 60.000 € tirats a
la brossa perquè després es va decidir fer-ne un de nou. Aquests 2 projectes es
van anullar ara fa pocs mesos. Fa 7 o 8 mesos aquest equip de govern va
decidir no tirar endavant aquests 2 projectes. Nosaltres vam presentar les
nostres propostes i les nostre mocions i vam insistir en què eren oportunitats
grans, oportunitats perdudes. Vostès tenen la majoria i van insistir en no fer
aquests projectes. Fa només 8 mesos quan ja se s’havia que hi havia una nova
entitat al municipi que estava naixent amb molta força. Li vull corregir també,
Sr. Álvarez, que no hi ha cap conflicte entre 2 entitats. No enganyem a la gent.
Aquí no hi ha un conflicte entre 2 entitats que demanen espais a l’Ajuntament.
Hi ha un conflicte entre 2 entitats i l’Ajuntament, no entre 2 entitats. Això que
diu vostè és molt perillós i preferiria que no anés per aquest camí. Comenta
també que el centre cívic de Santa Agnès és una improvisació. La qüestió no
és si és una improvisació o no, tot i que és una proposta que vam fer fa 2
mesos. La qüestió clau és: és un espai útil per a activitats esportives? Li recordo
que tot i que li diem centre cívic, aquest espai a Santa Agnès és un pavelló
que va nàixer com un pavelló, el van construir a l’època d’en Joan Pujol. El
poc ús esportiu és el que va fer que després això es convertís en un espai
cultural i es va adaptar en un espai cultural. Tenim un pavelló a Santa Agnès.
Pot fer les 2 funcions? Avui en dia tots sabem que si passem per davant del
pavelló de Santa Agnès gairebé cap tarda hi ha activitat. Hi ha algunes
activitats durant el cap de setmana i hi ha algunes reunions cap al vespre,
però hi ha moltes hores en què aquest espai no està essent utilitzat. El motiu
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principal pel qual no volen utilitzar aquestes propostes és el finançament. Miri,
l’estudi per estudiar la viabilitat per convertir i habilitar el centre cívic de Santa
Agnès en una sala polivalent; cultural i esportiva no ens costa res, és una
qüestió únicament de voluntat. És una qüestió de demanar-ho a la Diputació
demà mateix, fer una carta al Diputat i fer una trucada perquè aquest estudi
es faci ràpidament, no és una qüestió de diners, el centre cívic de Santa
Agnès, Sr. Álvarez.
Pel que fa a la proposta del mini pavelló de l’estudi de la Torreta, estem en un
punt d’acord amb vostè: no s’ha de demanar fins que no hagin començat les
obres per no frenar aquesta obra que és molt important pels nens i nenes de la
Torreta, però el dia següent que hagin començat les obres, ens oferim a
collaborar amb vostès i a demanar que el gimnàs que és l’última cosa que es
fa i és una obra que dura un any i mig, es converteixi en un mini pavelló o en
una sala esportiva si prefereix aquest nom de 800 m2. Vostè ens diu que això té
un sobrecost del voltant de 600.000 € més i que d’on surten aquests diners.
Doncs, el que li estem demanant tots a vostès és que governin i prioritzin. La
principal feina de l’Alcalde i de l’equip de govern és prioritzar, és la més difícil.
Nosaltres ens oferim a collaborar amb vostès i a prioritzar i si hem de fer
sacrificis en un altre àmbit compartir amb vostès aquesta responsabilitat.
Avui hem aprovat un pressupost que té 5,7 milions d’euros d’inversions, no tot
són diners que controla l’Ajuntament. Els diners que controla l’Ajuntament
d’inversions d’enguany són 3,8 milions d’euros, 1,8 de subvencions, 1 milió de
préstecs que es demanaran aquest any i aproximadament 1 milió del Pla
Zapatero, és a dir, tenim 3,8 milions d’euros per invertir enguany i oferim sentarnos amb vostès i veure d’on podem treure aquests 600.000 € per fer el mini
pavelló de la Torreta. Ens diu que té altres alternatives per a la Torreta,
perfecte. Ens agradaria conèixer-les perquè juga en contra nostre; cada dia
que passa és més difícil poder arribar a temps de transformar el centre cívic de
Santa Agnès.
Si l’alternativa que té en el cap és la de cobrir la pista de bàsquet que hi ha al
costat del camp de futbol, doncs ens hem de desenganyar, aquesta proposta
segur que costarà molts més diners que no pas els 600.000 € pel mini pavelló.
Cobrir tota aquella pista, les 4 parets i la teulada costarà com a mínim 1,2
milions d’euros, el doble, per què? Perquè no tenim la subvenció del
Departament d’Educació que ens cobreix la meitat per l’import equivalent del
gimnàs, per tant, Sr. Álvarez, això no és una qüestió de manca de recursos, és
una qüestió de voluntats i nosaltres li estem insistint en què estem disposats a
compartir amb vostès una decisió perquè es pugui portar a terme aquestes
actuacions, compartint amb vostès la priorització i els sacrificis que s’hagin de
fer. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Sr. Albert Gil?...no?, Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Miri, jo he parlat de manca de planificació i he parlat de tot, eh?
del BM també i crec que les coses s’han de dir pel seu nom també, eh? De
totes maneres, deia que quan parlo de falta de planificació em refereixo a
tothom, tot i que alguns tenen més responsabilitat que uns altres, segur, això
passa sempre, però és de tots i del BM també. Miri, el BM és una entitat molt
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ben gestionada. En l’àmbit esportiu ha aconseguit uns èxits impressionants, és
una entitat de 57 anys d’història i això ho hem de reconèixer, però fa 57 anys,
l’Ajuntament ja hi era i ja prenia decisions, ja feia coses, per tant, el fet de tenir
57 anys i de gestionar millor o pitjor no comporta necessàriament, eh? que un
no tingui responsabilitats. Miri, vostès quan plantegen, fa un temps, un projecte
d’allò que vostè diu mini pavelló, no tenen finançament, vostès fan i permeti, ja
que vostè està fent servir aquest tema per aprofitar-se políticament, que jo
crec que s’equivoca, permeti’m que li digui o que li faci només una petita
referència al pavelló nou de la Roca, un pavelló que va dissenyar un
arquitecte que és preciós, que és magnífic, que és meravellós, no entraré a
valorar el cost, no vaig per aquí a nivell global tot i que tinc una gràfica i si
insisteix li ensenyaré, una taula de costos, però només li faré un comentari
sobre aquest pavelló perquè tinguem en compte si és important planificar i
planificar bé. Algú va dibuixar un pavelló, però no li va posar la cota, estava al
limbo, no sabíem si era cota del carrer Hermenegild Carrera, si la cota era la
cota de la piscina, si la cota era del carrer de l’Indústria que passa pel davant
o si estava un metre per sobre, un pam, aquesta situació que algú pot pensar
que és una tonteria i que total perquè han de planificar va comportar que ...
es va fer el pavelló i el pavelló no té un clavegueram en condicions. El
clavegueram dels lavabos del pavelló s’ha de connectar a unes bombes,
imagini’s si és important planificar, planificar i tenir els diners per fer les
inversions. Un pot dir que tindrà els diners per fer moltes coses, però si no tens el
finançament i vostès no el tenien, les coses no es podien fer, els 3,8 milions
d’euros que vostè planteja que aquest any tenim en el pressupost. Avui hem
aprovat i em sembla que amb el seu vot afirmatiu la desviació del
finançament del PUOSC o s’han abstingut no ho sé. Miri, jo crec que per no dir
coses que després...
Sr. Alcalde.- Silenci, si us plau. El regidor està en ús de la paraula silenci, si us
plau. Gràcies, continuï
Sr. Álvarez.- Com havia dit abans i m’agradaria acabar amb aquesta frase. SI
tots volem, trobarem una solució i nosaltres volem trobar una solució. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Bé, jo per cloure el debat d’aquest
punt voldria fer algunes consideracions:
Primer sobre la moció que presenta el PSC de la Roca. A veure, hem de tenir
molt clar una cosa que no s’ha dit i no s’ha dit el temps que costa planificar les
inversions públiques. Us posaré un exemple: el pavelló nou que s’inaugura en
aquest mandat, s’inaugura fa 2 anys, al gener de 2008, apareix en un primer
dibuix de l’any 96 o 97, per tant, fa uns 13 o 14 anys. Apareix dibuixada la zona
esportiva municipal, no amb la configuració actual, però perquè us situeu
primer es construeix una piscina d’estiu i després es construeix un camp de
futbol. Si us en recordeu, el camp de futbol, es va inaugurar quan queien les
“torres gemelas” això era l’11 de setembre del 2000, per tant, fa 10 anys. Per
tant, fixeu-vos en la dificultat de planificar i la dificultat de trobar els recursos
per poder dur a terme les inversions municipals. Si heu estat atents a l’ordre del
dia...si em permeteu continuar en silenci, si us plau...si podem
continuar...gràcies. Si en quant a aquestes inversions es triga 10 anys en
planificar-les, finançar-les i executar-les, parlem amb la situació actual. El que

63

hem fet des de l’equip de govern és garantir, en primer lloc, un equipament
escolar complert que és el CEIP Mogent. Per què? Perquè el CEIP Mogent té
com a programa educatiu bàsic les aules i el gimnàs que és una sala
polivalent. Aquesta sala té unes mides de 13 per 18. Aquesta sala té unes
mides molt similars a la sala polivalent del centre cívic de Santa Agnès. La sala
del centre cívic de Santa Agnès té unes mides molt similars a la sala polivalent
del centre cívic de Santa Agnès té 13 x 18 si descomptem l’escenari i si traiem
l’escenari té 13 per 25, però el centre cívic de Santa Agnès, a més a més, té un
problema greu i és que és un edifici de 25 anys que no compleix cap
normativa, començant per la d’installacions elèctriques. La inversió que s’ha
de fer en el centre cívic de Santa Agnès per convertir-lo en un centre cívic d’ús
exclusivament cultural és de 400.000 €. Tenim més sales, a la Roca centre tenim
la sala del centre cultural, l’auditori, que és més gran i més alt i ha ningú se li
ocorre destinar-ho a usos esportius i el mateix passa amb el centre cultural de
la Torreta, per tant, la inversió que s’està fent en el CEIP Mogent, que s’ha
aconseguit fer en 2 anys, és l’adequada perquè, a més a més, de ser una sala
polivalent d’ús educatiu principal i, fonamentalment, té les característiques
adequades per ser una installació esportiva, en quant a paviments, en quant
a revestiments, en quant a seguretat, en quant a installacions, té vestidors, té
aigua, té tots els requisits perquè es pugui utilitzar com a una installació
esportiva a partir de les 5 de la tarda i això és el que ens recomana el MIEM, la
sala del CEIP Mogent costa una mica més de 600.000 € que finança la
Generalitat. No sé si us interessa...veig que això no us interessa, us explicaré una
altra cosa, més ràpida i no debatrem la moció. Mireu el BM la Roca el 3 de
març va demanar 147,5 hores, 147,5 hores vol dir 29,5 hores diàries, demanades
pel BM la Roca per la temporada 2010-2011, el bàsquet la Roca, la setmana
passada, va demanar 22 hores i mitja. Els tècnics municipals, com ha dit el
regidor d’esports, treballen amb una única consigna, garantir totes les hores
que s’han demanat de totes les entitats i aquesta és l’única consigna que
tenen els tècnics municipals, garantir totes les hores que s’han demanat, per
tant, la resposta que tindrà la setmana que ve la Junta del BM de la Roca i la
Junta del bàsquet la Roca garantirà la utilització de totes les hores que s’han
demanat. Com? Amb les installacions que tenim, amb les installacions que
podem pagar, amb les installacions que hem estat capaços de finançar de
convenir amb el Departament d’Educació amb realitats pragmàtiques
tangibles i sense forces demagògies i al setembre aquest gimnàs del CEIP
Mogent estarà operatiu per ús d’uns nens que han estat 5 anys en barracons
per manca de planificació, 5 anys en barracons per manca de planificació,
quan l’escola s’ha construït en aquest mandat i que en aquest mandat es
construiran 3 escoles quan en aquest municipi feia 35 anys que no se’n
construïa cap, passar de 5000 a 10.000 habitants té unes servituds i aquestes
servituds s’han de planificar i fer un MIEM, cosa que alguns no us agrada, és
una gran eina de planificació d’obtenció del sòl públic i d’obtenció del
finançament i amb el MIEM hem trobat una estratègia molt adequada perquè
un municipi de 10.000 habitants tingui 3 pavellons: 1 que garantim mitjançant
un conveni amb la parròquia, que no s’ajusta a cap mínim del Consell català
de l’Esport i 2 que garantim amb el mínim, per tant, tindrem més pavellons que
té qualsevol municipi de la nostra mida i tindrem el finançament adequat i si, a
més a més, vinculem aquest nou PAV 3 al sistema educatiu, 800.000 € els
finançarà el Departament Educatiu amb la qual cosa un pavelló que val
3.300.000 € serà fàcil de construir, la resta és fer falses demagògies. Només un
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comentari per acabar, el CEIP la Torreta està convingut amb la Generalitat. La
Generalitat ha fet la supervisió, la validació de tot el projecte és absolutament
necessari pel barri de la Torreta i té tot el que ha de tenir i hem garantit amb
diner públic 5.200.000 €, diners que si no haguéssim fet els deures ben fets, ara
no tindríem i aquesta escola esperem que es comenci d’aquí a un parell de
mesos i per tant, aviat tinguem un altre espai per dotar-lo de serveis esportius,
de la mida adequada i similar a un dels que es proposa. Ara el que haurem de
fer és votar primer la urgència d’aquesta moció i després, si s’escau, votar la
moció, per tant, passem a votació la urgència.
Conclòs el debat, per l’Alcaldia es fa avinent que si no hi ha res més, passem a
votació de la urgència de la moció, la qual queda aprovada per unanimitat
Tot seguit, se sotmet la moció a votació, la qual resta desestimada per 7 vots
negatius manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 5 vots favorables, manifestades pels regidors del Grup
Municipal del PSC-PM, quin text, literalment, diu:
“Antecedents
Atès:
Que el pavelló nou de la zona poliesportiva i el pavelló vell del carrer Església
són equipaments municipals i, per tant, tots els ciutadans ( sense exclusió) de
la Roca tenen dret a utilitzar-los perquè amb els seus impostos s’han finançat. I
l’Ajuntament ha de definir unes normes i uns criteris d’utilització justos dels
equipaments municipals que en funció de l’activitat de cada entitat, que es
regulen als convenis que anualment es signen entre les entitats i l’Ajuntament .
Que al 2005 i 2006, al mandat anterior, es va planificar la construcció de dos
mini pavellons esportius aprofitant la construcció de les escoles del Mogent i de
la Torreta. Es tractava de transformar els gimnasos de 400 m2 i 4 m d’alçada
que construeix el Departament d’Educació per a les classes de gimnàstica
escolar, en sales polivalents de 800 m2 i 8 m d’alçada que permetin també
activitats esportives de handbol, bàsquet, twirling, etc. És una molt bona idea
però no era original, s’està fent a altres pobles de Catalunya.
Que fa uns mesos CIU i ERC van decidir tirar enrere aquests projectes, tot i que
el projecte del minipavelló del CEIP Mogent ja estava redactat i havia costat
50.000 €. Si aquests projectes no s’haguessin anullat ja estarien construïts a dia
d’avui i no estaríem parlant de cap problema de manca d’espais.
Que CIU-ERC van rebutjar els minipavellons, sense tenir en compte l’opinió dels
pares i mares, ni tampoc de les entitats esportives. Sense presentar cap
alternativa per donar resposta a l’increment de nens i nenes que practiquen
esport.
Proposta d’acord
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Davant tots aquests fets 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 els tràmits oportuns per a
portar a terme les següents actuacions:
1- Encarregar un estudi de viabilitat de transformar el Centre Cívic de
Santa Agnès en una sala polivalent on es puguin compatibilitzar
activitats esportives i culturals, aprofitant que enguany s’hi ha de fer una
important reforma pressupostada en 207.900 €. I presentar-lo a
l’Associació de Veïns, entitats associatives i veïns en general de Santa
Agnès per a recollir la seva opinió i les seves propostes.
Aquesta reforma permetria gaudir d’un espai esportiu i cultural, que
donaria servei a la nova escola de Santa Agnès, a les entitats esportives
i socials del poble i a tot el municipi. Aquest estudi es podria demanar al
Servei d’Esports de la Diputació de Barcelona, dins de les seves tasques
d’assessorament sense cost als Ajuntaments.
2- Demanar al Departament d’Educació que, tot i ser conscients de les
dificultats, revisi la construcció del gimnàs del CEIP de la Torreta per a
que es pugui transformar en un minipavelló de 800 m2, sense que això
suposi cap endarreriment en la construcció del CEIP La Torreta.
Aquesta és la única alternativa realista i viable per a que, a curt termini,
hi hagi una sala poliesportiva a la Torreta on es pugui practicar el
bàsquet, el handbol o el twirling.”

MOCIÓ MILLORES AL PROJECTE DE PEATONALITZACIÓ DEL C/ MAJOR I C/
ESGLÉSIA
Sr. Alcalde.- Hi ha una segona moció d’urgència que planteja el Grup
Municipal del PSC de la Roca, com que el debat s’ha de fer conjuntament
amb el sentit de la moció, jo demanaria als regidors que tenen interessos
familiars o personals en el carrer Major, en el C/ de l’Església o en el Pla de les
Hortes que són sectors als quals afecta aquest moció i que poden canviar, els
demanaria que s’absentin i abandonin el Ple.
El Sr. Manuel Álvarez, la Sra. Marta Pujol i la Sra. Montserrat Ametller s’absenten
de la sala essent les 23:06 h pels motius familiars exposats més amunt.
Gràcies al regidors que viuen al carrer major, els regidors del Pla de les Hortes i
del carrer de l’Església veig que no volen sortir, perfecte... agrairíem silenci per
poder continuar la sessió plenària.
Sr. Estapé, pensa plantejar la moció malgrat tenir interessos en el Pla de les
Hortes?
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Sr. Estapé.- Sr. Ros, no tenim cap informe de la Secretària respecte a si podem
o no podem votar.
Sr. Alcalde.- La Secretària està malalta i no ha pogut assistir
Sr. Estapé.- Aleshores, deixi’m fer una consulta, si us plau. Sí, Sr. Ros com que no
tenim aquest informe de la Secretària i volem ser escrupolosos en aquest punt,
retirem aquesta moció de l’ordre del dia.
Sr. Alcalde.- Bé, li agraeixo...prego als regidors que es tornin a incorporar atès
que el grup del PSC ha retirat la moció. Aprofitem per fer un recés i tothom que
vulgui anar al servei .
Essent les 23:09 hores s’interromp la sessió plenària, la qual torna a començar a
les 23:21 hores.
Sr. Alcalde.- Si us plau, prego als regidors que tornin al seus llocs. Si us plau
regidors, ens reincorporem a la mesa, si us plau.
Bé, prego silenci per continuar amb el plenari.

C) Control Gestió municipal
Sr. Alcalde.- Passaríem al darrer bloc, al bloc de la gestió municipal.
C.1 Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2009.
Sr. Alcalde.- El punt C-1 es tracta de donar compte de l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2009. Té la paraula el regidor d’Economia
i Hisenda , el regidor Manel Álvarez.
Si us plau, guardem silenci, gràcies.
Sr. Álvarez.- Bé, comencem amb l’explicació de la liquidació de l’any 2009. Ja
he avançat abans que ha estat un any bo i ara detallaré els imports per
capítols i etcètera. El que farem serà veure, ho faré una miqueta ràpid perquè
portem un Ple una miqueta dens i per no cansar a la gent.
Tenim aquests 5 punts, el pressupost inicial ordinari, amb un resum per capítols,
el pressupost final ordinari que és l’inicial més les modificacions que s’han anat
fent durant l’exercici, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.
Aquesta és la informació més interessant d’aquest document i és el que
demostra si les coses van bé o no van bé en l’àmbit econòmic i unes
consideracions finals del resultat i com ha anat l’any.
Aquí tenim un ...vaig a aquest millor que és el pressupost final, tenim en
aquesta taula d’aquí els ingressos corrents, estem parlant sempre de
pressupost ordinari, no d’inversions, i aquí sota tenim les despeses corrents
també. Els ingressos per capítols amb la diferència d’allò que estava
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pressupostat. Després de fer les diferents modificacions que s’han anat fent
durant l’exercici amb el pressupost inicial, vam acabar amb un pressupost en
l’àmbit d’ingressos de 10.356.000 € dels quals vam recaptar, tenim drets
reconeguts 9.887.000 € . Això vol di que sobre la previsió final vam deixar
d’ingressar 468.000 €. Respecte a les despeses, allò que hem pagat amb
aquests diners, tenim una previsió inicial de 3.353.000 €, allò que realment tenim
l’obligació de pagar són 9.850.000 € amb números rodons, per tant, tenim una
diferència de 500.000 €, tenim el detall per capítols. Faré esment al capítol II
d’ingressos que són impostos indirectes, aquí tenim les llicències d’obra. L’any
passat sortíem amb un pressupost inicial de 650.000 € amb llicències d’obra i
vam acabar amb uns drets reconeguts de 602.000 €, és a dir, ens vam
equivocar en 47.000 € . És un bon indicador. Faig esment d’aquest capítol en
particular perquè després diré, sortirà per aquí amb números, que l’Ajuntament
va haver de tornar el mes de juliol de l’any passat 400.000 € en llicències
d’obra que es van ingressar a l’any 2007 i que eren llicències d’obra de la zona
del Golf de Vilalba. Les obres no han començat i els promotors que en el seu
moment van pagar les llicències, van liquidar els imports corresponents. Com
no han començat les obres, aquest any passat ens van demanar la devolució
dels diners, això va ser un impacte molt negatiu amb els ingressos, estem
parlant de 400.000 € i ens deixava la partida d’impostos indirectes amb un
estat molt feble, la sort que hem tingut entre cometes és que des del
començament d’aquest mandat nosaltres vam aprovar una sèrie
d’inspeccions d’obres d’ICIO’s. No s’havia fet mai en aquest Ajuntament, va
ser una aprovació nostre, són inspeccions d’obres que tenim delegades en la
Diputació i aquestes inspeccions d’obres ens han generat uns ingressos que no
estaven previstos de 358.000 €, per tant, els 400.000 € de menys que vam haver
de tornar el mes juliol, s’han vist compensats en part per aquests 358.000 €.
Aquesta és una dada també positiva respecte a ingressos de l’any passat.
Aquí tenim el resultat pressupostari. Aquest seria abans de fer els ajustaments
que tenim aquí sota, que tenim un resultat positiu de 41.500 € amb números
rodons, una vegada es fan els ajustaments d’inversions d’anys anteriors, ens
queda un pressupost negatiu de 13.993€. Això és pràcticament quadrar el
pressupost. Això vol dir que en realitat ens hem gastat 14.000 € més d’aquells
que van ingressar. Si tenim en compte que l’any passat aquí teníem 650.000 €
podem estar molt contents. De totes maneres, aquesta no és la taula
important, sinó que la taula important és aquesta d’aquí, és aquella que
tothom es mira i que aquest any en particular està sent bastant negativa amb
molts dels ajuntaments de la comarca i en general, atesa la situació
econòmica i aquí nosaltres tenim un resultat molt bo que són aquests 169.000 €
de romanent de tresoreria, l’any passat teníem 40.000 €, si no recordo
malament. Vol dir, que estem bé, vol dir que són 169.000 € que podrem
incorporar en el pressupost de l’any 2010, són diners que podrem incorporar en
el pressupost de l’any 2010, són diners que podrem invertir en allò que
vulguem, amb ajuts socials, per exemple, que abans ha sortit el tema,
s’incorporaran, si és que cal, si és que ho considerem oportú. Realment és un
resultat extraordinari, tenint en compte la situació global de l’economia, no
només municipal, sinó en l’àmbit particular de tothom. Un resum, unes
consideracions respecte als números que presentem, ja ho hem dit i ho hem dit
des de fa molt temps, no només l’any passat ha estat un any difícil, portem 2
anys molt dolents en l’àmbit econòmic, no només en l’àmbit de l’administració
pública, sinó per a tothom. Hi ha molta gent que esta patint atur i, per tant, és
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un moment complicat per molta gent, per molts ciutadans i també per
l’Ajuntament. Comentar la devolució que vam fer al mes de juliol d’aquests
400.000 € de llicències d’obres que havíem ingressat a l’any 2007 i que aquest
any hem hagut de tornar perquè les obres no s’han iniciat. Com a ingrés que
no teníem previst, s’ha ingressat una plusvàlua de l’any 2005-2006 de 245.000 €,
això també ens ha ajudat a quadrar el pressupost. Hem portat a terme i
continuem i tenim l’obligació de fer-ho, un rigor molt estricte i un control
estricte també en les despeses, tenim l’obligació de fer-ho si no, no quadrarem
aquest rigor i el fet que els ingressos s’estan complint, ens permeten presentar
els números positius que presentem. Hem de treballar amb el mateix rigor,
aquest any és un any molt complicat també, és un any que en l’àmbit de
l’ajuntament tenim el mateix pressupost que l’any passat i o ens ho creiem i ens
hi posem i controlem factura a factura que és el que estem fent, ens repassem
puntualment totes les factures i si hi ha alguna cosa que no tenim clara, doncs
es parla amb el proveïdor, es mira d’aconseguir descomptes amb coses que
fins ara no es negociaven, tenim l’obligació de fer-ho, ho estem fent i estem
aconseguint quadrar els números. La dada més important d’aquesta liquidació
és el romanent de tresoreria positiu en un moment complicadíssim que són
aquests 169.000 €, per tant, realment estem contents. Hem de tenir en compte
també i això resta i és negatiu amb el resultat final que hem dotat al 100% la
parcella que abans us hem comentat que havíem recuperat, era una
parcella que s’havia venut l’any 2005 i amb dubtós cobrament, és a dir, això
no ho cobrarem mai, per tant, l’Ajuntament el que ha fet és posar el 100€, com
a dubtós cobrament, ha dotat aquest import com a dubtós cobrament,
3.750.000€. Resum: resultat molt positiu, tenint en compte la conjuntura, no
només nacional, sinó també internacional i un resultat que ens dóna
esperança que la feina que estem fent, l’estem fent ben feta, que el control
pressupostari i el rigor en la despesa teníem els fruits que volíem aconseguir i
esperem que aquest any que estem sigui tan bo o millor com aquest, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Gil? Algun
comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, molt breu. Tornar a manifestar la felicitació a la interventora
per la feina feta. És el primer cop en aquesta legislatura que es presenta una
liquidació a termini i ,en tot cas, demanar que tota la tramitació del compte
general, que és la que ara s’ha d’iniciar i que ha d’estar presentat abans de l’1
de maig per poder entregar-se a la sindicatura de comptes abans de
l’octubre, durant el mes d’octubre, el compte de 2009 pugui seguir també
igual com s’ha fet amb la liquidació, aquesta tramitació normal perquè el
compte que es presentarà a informació el 8 d’abril és el de 2008, per tant, jo
he dit abans 5 o 6 mesos, no 1 any de retard pràcticament, per això li deia que
no treies tant pit amb allò. Crec que això és una feina ben feta, no entraré a
valorar perquè nosaltres hem tingut aquesta resolució i vam tenir informació
d’aquesta resolució el dilluns a la nit quan se’ns va donar la documentació del
ple, no hem tingut temps d’analitzar-la i avaluar-la, demanarem poder tenir
accés a aquesta informació i com tindrem temps d’aprovar el compte general
en el ple, espero que abans de l’octubre per poder presentar-lo a temps,
doncs hi haurà temps d’entrar a valorar més a fons aquestes dades.
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Manel
Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí. Gràcies, Sr. Fernández, gràcies de veritat. No només pel resultat,
sinó perquè com vostè diu per primera vegada ho aconseguim, les coses
funcionen, funcionen bé i, per tant, hem d’estar contents. El compte general
del 2008 és la convocatòria que jo suposo que ja han rebut i sinó estan a punt
de rebre, però compti que en pocs dies tindrà la següent convocatòria del
compte general del 2009 que el tenim pràcticament tancat i que anem
llençats i que ens posem al dia de tot. Dir-li també que la informació l’ha
tinguda a la seva disposició en temps i forma com sempre i que lògicament, li
enviarem tota la informació que calgui i que vostè ens demani. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Álvarez. Algun comentari més, Sr. Carles Fernández?
Bé, jo vull fer...com a consideració , vull estendre la felicitació a la Interventora
municipal i al seu equip que han treballat dur perquè això fos un èxit, però
sobretot al regidor d’hisenda, el regidor d’hisenda s’ha posat al davant
d’aquesta situació crítica que estem patint en l’àmbit mundial, en l’àmbit
global, als ajuntaments, s’ha introduït tot un canvi de cultura, un canvi
important respecte a la mentalitat que arrossegàvem des dels anys 2005,2206 i
2007 i s’ha introduït un canvi de control de la despesa, és molt important. Totes
les àrees han reduït els seus impostos un 15% i hi ha hagut un control molt
estricte perquè el pressupost no se’n anés. És molt fàcil amb un pressupost de
10 milions, amb la quantitat de coses que ha de fer un Ajuntament, és molt
fàcil que se’n vagi. L’any passat vam patir una davallada dels ingressos, entre
llicències d’obres i plusvàlues, del voltant de 2 milions d’euros i vam haver
d’afrontar com a novetat, en aquest mandat, unes despeses superiors que no
s’havien tingut mai properes al milió d’euros, per tant, estem parlant d’un
diferencial de 3 milions d’euros, l’any passat vam tancar amb un dèficit de
650.000 €, sempre hi ha qui vol veure el got mig buit o mig ple. Tancar l’any
passat amb 650.000 € de dèficit, després d’una davallada de 3 milions d’euros,
ja va ser un èxit i el romanent de tresoreria de l’any passat també va ser positiu
del voltant d’uns 40.000 €. Aquest any el resultat és extraordinari i això pocs
ajuntaments podran dir-ho. El dilluns llegíem en un dels mitjans comarcals un
ajuntament que tenia un dèficit de 400.000 €, això serà un degoter ho anirem
veient a tot arreu. Ens està costant molt obtenir recursos, ens està costant molt
poder mantenir els serveis i més en un municipi tan dispers i tan extens com el
que tenim. Per tant, aquest resultats són doblement extraordinaris i torno a
felicitar al regidor d’hisenda i a tots els regidors de l’equip de govern perquè
des de totes les àrees s’ha cregut amb aquest esforç que calia contenir
despesa sense minvar en la possibilitat i la qualitat de donar serveis, per tant,
enhorabona.
Aquest punt no es vota.
C.2 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de
personal.
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C-2 que es tracta de donar compte de les
Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.
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En matèria de personal, s’ha contractat al Sr. Miquel Salas Collado, com a peó
de la unitat de servei en règim de personal laboral interí a jornada completa
per suplir una baixa per malaltia del titular.
S’ha nomenat al Sr. Domingo Moya Fornells, com a personal interí per
acumulació de tasques seleccionat amb una jornada completa de 37,5 hores i
amb un termini de prestació de serveis de 6 mesos.
S’ha contractat a la Sra. Assumpta Jo Ambrós com a funcionària interina amb
efectes de 10 de febrer de 2010 a jornada completa de 37,5 hores en
substitució de la plaça d’auxiliar administratiu vacant, en reserva de comissió
de serveis i fins que duri la causa de substitució.
Algun comentari sobre les resolucions en matèria de personal?
Sr. Estapé.- Sí, únicament donar la benvinguda a les noves persones que
s’incorporen a l’Ajuntament.
Sr. Alcade.- Moltes gràcies, Sr. Estapé, ens afegim a aquesta benvinguda.
C.3 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C3 de resolucions d’alcaldia. Alguna consulta
sobre les resolucions facilitades?
Sr. Estapé.- Les farem per escrit.
Sr. Alcalde.- Molt bé
C.4 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- En l’apartat C4 d’informes d’alcaldia, voldria fer esment si vostès
s’han adonat que en el pati de l’IES s’han tallat els pollancres, uns arbres molt
envellits que tenien problemes d’allèrgia per borrissol que generen a la
primavera que l’any passat va ser especialment conflictiu i que, fins i tot, van
provocar diversos incendis perquè algun dels nois de l’institut havia acostat un
encenedor i que generaven una gran problemàtica als veïns del carrer
Espronceda. Aquests arbres, s’ha pogut convenir amb el Departament
d’Educació que ha assumit el cost i el Concessionari de jardineria municipal
s’ha fet càrrec de la tala, l’extracció de les soques i la replantació d’uns nous
exemplars que donin ombra al pati de l’IES i que no generaran borrissol, perquè
ara són petits, però ja creixeran.
Comento també que s’ha adquirit, per sistema de rènting, un nou vehicle per
la policia local que, segurament, heu vist ja circulant pels carrers. Aquest nou
vehicle forma part d’aquest pla de renovació de la flota que el que fa és que
tinguem sempre els vehicles nous, pel sistema de rènting i no signifiqui una gran
càrrega financera per l’Ajuntament, sinó que es pugui anar renovant
paulatinament i estiguin sempre en estat òptim. Penseu que son vehicles que
pateixen molt desgast, molt envelliment perquè estan en continu
funcionament.
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Finalment, també anunciar que el dia 28 té lloc la cursa de la mitja marató
Montornès- La Roca que es va presentar abans d’ahir al Centre cultural de la
Roca. Aquesta presentació és itinerant, fa 2 anys es va fer a Montmeló, l’any
passat a Vilanova i aquesta any es va fer a la Roca i, per tant, es va fer amb
una notable participació i, per tant, el diumenge 28 sapigueu que la carretera
estarà tallada al matí i , per tant, qui hagi de sortir que ho faci abans de les 10 i
qui no haurà d’esperar a que s’acabi la cursa.
C.5 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- Passarem al punt C-6 de mocions de Control. No s’ha presentat
cap moció.
C.6 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Obriríem el punt C-6 de precs i preguntes pel grup de l’oposició.
Alguna pregunta?
Sr. Estapé.- Avui no farem cap pregunta.
Sr. Alcalde.- Bé, abans de passar a l’apartat de precs i preguntes pel públic en
general s’aixeca la sessió ordinària quan són les 11 i 40 del vespre, per tant,
agraeixo l’assistència del que ha estat Secretari Accidental, per malaltia de la
Secretària, i la Interventora municipal que ens han acompanyat.
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les 23 hores i 42 minuts del
dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI ACCIDENTAL,
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