ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT
EL DIA 17 DE MARÇ DE 2011, Núm. 02/2011.

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. 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 i cinc minuts 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 per la que sotasigna la secretària accidental, Dolors Melero Guirao,
prèvia comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen
la Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de la interventora accidental,
Montserrat Guans Ros, a la realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia
convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del
dia indicats a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia
27 de gener de 2011.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2011, de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball .
B-2 Declaració de les obres de construcció de més mòduls prefabricats en la peça
d’equipament de Santa Agnès de Malanyanes ubicada en el sector SPR-5 on ja
existeixen mòduls de l’escola de Santa Agnès de Malanyanes, d’especial interès o
utilitat municipal als efectes d’una bonificació del 95% de l’ICIO.
B-3. Aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca
del Vallès per permetre un únic sentit de circulació en un tram de a carretera BV-5001.
(anella viària.)
B-4. Aprovació inicial del projecte d’urbanització del carrer Catalunya.
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B-5. Aprovació del reglament de participació.
B-6. Aprovació del reglament del Consell del poble de la Torreta.
B-7. Ratificació de la resolució d’alcaldia per la qual s’eleva a definitiva l’adjudicació
provisional del contracte per a la prestació del servei públic de neteja viària i
conservació urbana de la Roca del Vallès.

C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.
C.2 Resolucions d’alcaldia
C.3 Informes d’alcaldia
C.4 Mocions de Control
C.5 Precs i preguntes
Alcalde.- ... fora del lloc on emblemàticament es fan sempre les sessions plenàries des
que es va instaurar la democràcia a l’any 79, la democràcia municipal, l’Ajuntament
ha tingut 2 seus, l’ajuntament vell i l’actual ajuntament, la casa de Can Sol, les sessions
plenàries sempre s’havien celebrat a les sales de plens, excepte, pensem que en una
ocasió es va fer fora, però en el nucli de la Roca centre era un moment dels primers
ajuntaments democràtics en què es volia obrir, sortir de l’ajuntament, obrir a la
participació i es va fer fora de la sala de plens, però mai s’havia fet fora del nucli de la
Roca centre. Per primer cop es fa a la Torreta per nosaltres és honor i un orgull poder
celebrar avui aquest ple aquí perquè, a més a més, en l’ordre del dia hi ha un punt
molt interessant i llargament reivindicat pels veïns i les veïnes de la Torreta com és
l’aprovació del consell del poble de la Torreta.
Donar-vos la benvinguda, agrair-vos la vostra presència aquí. Entenem que avui és un
dia molt especial que és un dia de celebració i abans de començar amb l’ordre del
dia pròpiament, jo crec que sent un dia tan senyalat val la pena que si els portaveus
dels diferents grups volen fer una salutació especial, doncs la facin i en tot cas
començaré pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, li passo la
paraula al seu portaveu, el regidor Albert Gil, si ens vol adreçar unes paraules.
Sr. Gil.- Bé gràcies, reiterar el que ha dit l’Alcalde i res, molt agraïts per la vostra rebuda.
Hi ha cares habituals que hi són en cada ple. També agrair el desplaçament aquí a la
Torreta i molt sincerament agrair la voluntat dels veïns de venir a un ple que se celebra
aquí que com bé deia l’Alcalde és històric i bé, res que sigui un ple normal i corrent i
que tot vagi bé i només aprofitar pel fet de dir que ha donat la casualitat que ha
coincidit que tenim la sala de plens municipals en obres en el dia que portem a
aprovació un tema com és el reglament de participació ciutadana i el reglament de
participació ciutadana i el reglament de consell de Consell de poble de la Torreta que
s’escau molt poder fer el debat aquí mateix. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Li passo la paraula al portaveu del grup de
Convergència i Unió i delegat d’alcaldia en el barri de la Torreta el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé avui és un dia especial com molt bé ha dit
l’Alcalde i també l’Albert, per la Torreta sobretot, però per la Roca també. Mai s’havia
celebrat un ple aquí i avui, a més a més, és especial perquè portem un punt que per a
nosaltres, per tot l’equip de govern era una de les fites que ens volíem plantejar per
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aquest mandat i és l’aprovació del consell del poble. Encara que haguéssim tingut la
sala de plens disponible, que no hagués estat en obres, ja ens havíem plantejat en
diferents reunions ja fa més de 2 anys que aquest ple si podíem portar el consell del
poble a aprovar en un ple intentaríem que es fes a la Torreta. Ha coincidit amb les
obres de la Sala de plens de la Roca i encara ha estat més fàcil, però la veritat és que
tenia moltes ganes de venir i aprovar el consell del poble si és possible aquí en tots
vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos avui.
Avui serà un ple una miqueta llarguet, el primer punt és el punt del pressupost
municipal pel 2011, tingueu paciència i bé, que tot vagi bé. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Li passo la paraula al portaveu del grup
municipal del PSC de la Roca el Sr. Miquel Estapé.
Sr. Estapé.- Sí, bona nit. Bona nit a tots aquells que ens acompanyeu en aquesta sessió
plenària. Fa goig veure que ve tanta gent, no som tants habitualment. Afegir-me a la
felicitació de l’Alcalde, creiem que és un encert que s’hagi fet aquesta sessió plenària
aquí. És cert que la normativa es pot interpretar de diferents formes i ve a dir que
preferentment, s’ha de fer a la sala de plens de l’ajuntament, però si fem aquesta
interpretació flexible és una gran fita que es pugui fer aquí a la Torreta i esperem que
també amb aquesta interpretació la puguem fer properament també a Sta. Agnès
quan hi hagi un espai en condicions en què ara també per casualitat està en obres.
Que es puguin fer els plens als 3 pobles del municipi reforça la idea que el nostre
municipi està constituït per 3 sensibilitats diferents, per 3 pobles i aquesta sensibilitat
s’ha de traduir al dia a dia amb gestos com el dia d’avui amb els plens, també amb
fets com el fet que hi hagin 3 oficines d’atenció ciutadana amb relació propera amb
el ciutadà, en els veïns i també amb el fet que creiem que nosaltres és important que
l’ajuntament no està únicament a la Roca i les reunions amb els veïns, les trobades
amb els veïns, les presentacions amb els veïns no s’han de fer únicament a la sala de
l’Ajuntament, sinó que s’han de fer també en el centre cívic de Santa Agnès i també a
Can Tàpies. Aquesta relació de proximitat és important, el pas d’avui el valorem molt
positivament en aquesta línia, refermar la sensibilitat que som 3 pobles, però un sol
municipi, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Estapé.

A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia
27 de gener de 2011.
Passaríem ja a seguir l’ordre del dia. El primer bloc d’assumptes de tràmit té un únic
punt que és l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 27
de gener de 2011. Algun comentari per part dels portaveus?
No? Doncs, passem a votació.
Sí aprovada per unanimitat
Passaríem al segon bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o mocions
resolutòries.
Sí, és veritat que el Sr. Fortí aquell dia estava malalt, per tant no vota l’acta, serien 12
vots favorables i una abstenció. Ho anota la Secretària ? Gràcies.
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Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de gener de 2011 a
votació, aquesta resta aprovada per 12 vots favorables i 1 abstenció del regidor Jordi
Fortí, el qual no va assistir a la sessió .

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2011, de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball .
Sr. Alcalde.- El primer punt d’aquest punt de dictàmens, propostes o mocions
resolutòries, tracta de l’aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2011,
de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball . Té la paraula el regidor
d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Bé, com he dit abans, avui portem un punt molt important, segurament és
un dels punts més importants que es porten a ple cada any i és l’aprovació del
pressupost d’aquest any, de l’any 2011. Faré un resum amb gràfiques, amb números,
amb molts números. El pressupost és feixuc, costa de vegades entendre, però intentaré
ser una mica bon comunicador i que s’entengui les coses que expliquem. Farem un
petit resum, mirarem les despeses, mirarem els ingressos i per últim mirarem l’apartat
d’inversions que aquest any ja veurem que canvia bastant respecte d’anys anteriors.
Aquí tenim un resum del pressupost per aquest any 2011. En aquesta columna d’aquí
tenim els ingressos i en aquesta columna d’aquí tenim les despeses.
Aquest apartat primer, aquesta zona que estic marcant ara, seria el que diem
pressupost ordinari i és el pressupost que fa servir l’ajuntament en el seu funcionament
normal. La segona part, que seria aquesta part d’aquí, és el que diem pressupost
d’inversions i és el que per finançar aquest pressupost podem demanar préstecs.
Explicaré una peculiaritat d’aquest any o podem demanar o es podem fer, per
exemple, contribucions especials o quotes per finançar carrers o barris que s’hagin
d’urbanitzar.
En la primera part, el que seria ingressos del 2011, tenim una partida molt important
d’ingressos que seria els impostos directes, aquí tenim l’IBI, l’impost de vehicles, l’IAE i les
plus vàlues. L’ajuntament l’any 2011, per aquest concepte d’impostos directes,
calculem que ingressarà 5.500.000 €. En la partida d’impostos indirectes en el capítol
d’impostos indirectes, aquí només tenim l’impost de construccions i obres, les llicències
d’obra. Hem posat 500.000 €, 90.000 € menys que l’any passat. Aquí, aquesta partida
seria el que l’ajuntament cobra en concepte de taxes, preus públics i demés per
pagar serveis que fa l’ajuntament, com per exemple la recollida d’escombraries. En
aquesta partida pensem que ingressarem 1.400.000 €. Aquest capítol, el capítol 4,
transferències i subvencions són els diners que ens vénen d’altres administracions,
principalment de l’estat, també de la Generalitat i també de la Diputació, en aquest
capítol tenim 2.500.000 i tenim un cinquè capítol el número 5 al qual diem ingressos
patrimonials. Aquí tenim una partida com per exemple poden ser interessos que pot
cobrar l’ajuntament de diners que tingui al banc o interessos que pugui cobrar
l’ajuntament d’alguna propietat pública que estigui llogada. El pressupost ordinari
queda en 10.270.000 €. Lògicament, el pressupost sempre ha de quadrar i passo a
detallar el que seria les despeses ordinàries.
Hi ha 2 capítols importants: el primer és el de personal, allò que es gasta l’ajuntament
amb els seus treballadors, amb les nòmines de treballadors, aquesta baixa respecte de
l’any anterior, després explicaré perquè hi tenim un import de 3.345.000 €.
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En el capítol 2, aquí tenim el gran calaix de despesa de l’ajuntament, d’aquí surten tots
els serveis que dóna l’ajuntament a la ciutadania, les escombraries, la neteja d’edificis
municipals, la neteja de carrers. Qualsevol despesa, qualsevol servei que dóna
l’ajuntament surt d’aquest capítol. Com veieu és el capítol més important en quant a
despesa, pràcticament, 5.000.000 €, despeses financeres puja una mica respecte de
l’any anterior. Això és el que li costa a l’Ajuntament, els préstecs que té concertats
amb entitats bancàries 202.000 € aquest any 2011.
Al capítol 4 tenim l’import de 645.000 € que són els diners que l’ajuntament dóna a les
entitats siguin culturals, siguin esportives, siguin del tipus que siguin pel seu
funcionament. Aquí tindríem 645.000 € i al capítol 9 de despeses, el qual és un capítol
també important són els diners que l’ajuntament retorna als bancs pels préstecs que té
concertats. Aquest any, en particular, puja 1.214.000 € que aquí tenim els diners que
realment tornarem als bancs i, a més a més, el 5% del sou dels treballadors municipals
que per llei s’ha d’incorporar aquest any en aquest capítol. Els treballadors municipals
cobren de mitja un 5% menys que l’any passat i els diners que s’estalvia l’ajuntament
en nòmina, els ha de destinar obligatòriament a fer que els préstecs que tenim amb
entitats bancàries siguin menors, per tant, aquest any tenim 1.214.000 €, total, com he
dit abans, quadrat 10.270.000 €. Això és realment el capítol, és a dir, és el pressupost de
funcionament normal. Allò que necessitem perquè l’ajuntament existeixi, perquè
l’ajuntament doni els serveis que ha de donar.
Després a part, tenim tots els diners que serveixen perquè l’ajuntament inverteixi per fer
carrers nous, per arreglar carrers, per fer edificis nous, per fer escoles noves per fer
qualsevol cosa que no es pot finançar, que també podria ser des del pressupost
ordinari, però que si ho fem des d’aquí, des del pressupost d’inversions, l’Ajuntament el
que pot fer és demanar préstecs als bancs per poder finançar aquestes despeses.
Amb aquest concepte, amb el pressupost d’inversions d’aquest any, tenim un total de
2.900.000 €, dels quals 2. 900.000 seran en concepte de contribucions especials i 10.000
€ . Això és una partida de quadre. Fixeu-vos que tenim 10.000 € aquí i 10.000 € aquí, són
per funcionament intern. Els 2.213.000 que serien les inversions que faríem aquesta any.
Total: pressupost global, ordinari més extraordinari, 13.193.000 €. Això és un resum.
Ara explicaré amb una gràfica d’on surten aquests números. Miraré de ser una
miqueta ràpid perquè sinó tants números també és complicat. Amb aquesta gràfica
de pastís tenim la distribució d’allò que seria la despesa corrent de l’ajuntament. Fixeuvos que el 47 %, són despeses corrents. Aquí tindríem el capítol 2 del qual hem parlat
abans, és allò que fa l’ajuntament, els serveis que dóna l’ajuntament als ciutadans i
com en segon capítol important les despeses de personal que seria un 32,6 %. Aquí
veiem una evolució d’aquesta despesa dels últims 5 anys, des de l’any 2007 fins a l’any
2011. Veiem diferents gràfiques, 5 barres diferents. La primera, la de color taronja, que
en pantalla es veu de color verd, aquesta primera seria despeses de personal. Com
veieu des de l’any 2007 és bastant estable i de fet, respecte a l’any passat que seria
aquesta d’aquí baixem una mica l’any 2011. Els serveis que dóna l’ajuntament, veiem
que hi ha una pujada important l’any 2007-2008, hi ha una davallada important l’any
2009 i poc a poc, torna a pujar les despeses en aquests serveis que dóna l’ajuntament,
l’any 2010 vam fer més que a l’any 2009 i a l’any 2011 fem una miqueta més que a
l’any 2009. Les despeses de financeres, allò que l’ajuntament paga als bancs és també
bastant estable, tenim una pujada important l’any 2008. Això es degut que
l’ajuntament va haver de concertar uns préstecs importants aquest any, però després
es tornen a estabilitzar i aquest any pugen una mica respecte de l’any passat, però és
una despesa bastant estable. La resta són insignificants, diem’ho així respecte de les 2
partides importants que seria personal i el capítol 2 de béns i serveis i ara passo a
explicar una miqueta capítol per capítol les despeses, en comparació respecte de
l’any 2010.
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Aquest any 2011 en el capítol 1 que seria les depeses de personal tenim un import
previst de 3.345.000 € respecte de l’any passat baixem un 2,7 %, l’any passat ens vam
gastar més diners en personal, 3.439.000. Aquí tenim un increment. Això segurament
hauria de ser major, més gran, tenim un increment en aquesta partida, no és gaire
però també val la pena que ho sabem i més avui que tenim més ciutadans dels que
normalment vénen als plens perquè ara som 13 regidors, però l’ajuntament de la Roca,
el municipi de la Roca ha passat dels 10.000 habitants en aquest mandat en els últims 4
anys i el següent mandat serem 17 regidors, és a dir, el ple municipal de la Roca estarà
conformat per 17 regidors en el següent mandat. L’Ajuntament que surti de les
eleccions del dia 22 seran de 17 regidors i no de 13 com és ara i, a més a més, hi ha
una cosa a tenir en compte i és que es rebaixa el 5% famós del sou segons el Reial
Decret del 2010 el 8/2010. Respecte al ... passo de capítol, vaig al capítol 2 que ja us
he dit que és allò que es gasta l’ajuntament en serveis a la ciutadania, tenim un
increment sensible d’un 3,3 % respecte de l’any anterior i arribem a 4.862.000 €. Estem
ajustant al mínim la despesa en quant a serveis, no pot pujar la despesa, sinó
incrementem els ingressos i els ingressos la veritat es que no es poden incrementar
gaire. Aquesta any, ara us ho explicaré tenim alguna cosa interessant, però en realitat
hauria de ser molt més els ingressos perquè sobretot en aquest capítol poguéssim fer
més coses de les que actualment s’estan fent. Tenim un increment d’un 2,3 % en les
subvencions que donem a entitats de tots tipus. Aquí també tenim les beques de
menjador i tot aquest tipus de despeses. Aquí també tenim despesa social i sobretot
per aquest fet que pugem un 2,3, s’incrementa les ajudes socials i es mantenen els
imports a les entitats de tot tipus, estem intentant que tot i que la crisi és important i a
tots ens perjudica, més o menys, el que intentem des de l’ajuntament és que les
entitats no surtin perjudicades i que tirin endavant, les entitats nouen el municipi i
creiem que hem de fer aquest esforç. En el capítol 3 de despeses financeres tenim un
increment important del 16,7 % . Aquí hem estat prudents, hem posat un import al qual
potser no arribarem, però hi ha molta ... la previsió d’increment de tipus és important
per aquest any. No sabem ben bé què passarà, ningú ho sap i, per tant, hem de ser
prudents i hem dotat aquesta partida de suficients diners com perquè si realment els
tipus es disparen que l’ajuntament ho hagi tingut en compte no i per últim, el capítol 9,
aquí també tenim un increment important respecte de l’any anterior passem de
1.084.000 a 1.214.000. Aquí tenim els diners que retorna l’ajuntament cada any a les
entitats bancàries i a més aquí tenim també incorporat el 5% dels sous que abans us he
dit que s’estalvia l’ajuntament per aquest Reial Decret, però que obligatòriament han
de servir per amortitzar préstecs, per tant, tenim una pujada de tipus d’interès que
haurem de veure per on va. No concertarem cap operació de préstec aquest any, no
ens ho permet la llei i amb aquest pressupost que presentem estem complint la llei
d’estabilitat pressupostària.
Passem de les despeses i ara aquesta informació que us presento són els ingressos
ordinaris de l’ajuntament. Els ingressos són una previsió. En tot pressupost tu tens unes
coses que són més o menys exactes que són les despeses, més o menys saps el que et
gastaràs i preveus el que ingressaràs. Del total d’ingressos de l’ajuntament, aquí teniu
com s’està finançant actualment l’ajuntament, gairebé amb un 32%, amb l’IBI, amb
l’Impost de Béns i Immobles. Aquest és un impost que és l’actual finançament del
nostre ajuntament, que ho serà en un futur també i que és d’on surten tots els diners de
la majoria dels ajuntaments. Tenim com a segon ingrés important, els ingressos que ens
vénen d’altres administracions, sigui l’estat, sigui la Generalitat, sigui la Diputació per
exemple i en quan a taxes que paguen també els ciutadans per pagar els diferents
serveis que dóna l’ajuntament un 14,43%. Altres impostos com l’IAE un 8,43, un 7,43 i
l’impost de llicències d’obra, l’ICIO, és només d’un 5,87 % . Vol dir que de cada 5 euros
que ingressa l’ajuntament, només 5,87 són en llicències d’obra, fa 4 anys eren 25.
Aquesta barra d’aquí estava aquí dalt perquè tinguem en compte la magnitud de la
crisi en l’àmbit de la construcció i el que està comportant de cara als ingressos i el que
està comportant de cara als ingressos ordinaris, perquè són els ingressos ordinaris, de
l’ajuntament, no només del nostre, sinó de tots els ajuntaments, però a nosaltres en
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particular ens està perjudicant i molt. Aquesta és una barra que no us explico la
diferent evolució dels impostos, veiem que igual que tenim l’ICIO que està aquí dalt, és
l’impost de construccions a l’any 2007, l’any 2011 per contra l’IBI és l’impost del qual
s’ha de finançar actualment els ajuntaments fins que qui sigui decideixi que s’ha de
canviar el sistema de finançament dels municipis, algun dia s’haurà de canviar aquest
sistema de finançament perquè no és just el que s’està fent, però ara per ara tenim les
eines que tenim i aquí estan reflectides.
Important en quant a ingressos diferència respecte del 2011, no? Amb l’IBI rústic tenim
un increment d’un 18 %, però en realitat pel que fa als euros és molt poc són 3.000
euros. Aquest impost, l’any passat, s’ha comportat molt bé i, en principi, veiem que
això és possible d’aconseguir aquest any .
L’IBI d’aquest any que com veieu puja de 3.192.000 a 3.416.000. Això és l’ajuntament té
un conveni amb la Diputació, és la Diputació qui gestiona tota la recaptació, la gran
majoria de recaptació d’impostos de l’ajuntament i en principi ens passa a l’inici d’any
un padró del que pot ser els ingressos i a més, aquest any en particular hem afegit aquí
una previsió del que pot ser l’IBI de la segona presó del municipi que fins ara no hem
cobrat res i que estem, hem fet ja tota la tramitació perquè comencin a pagar aquest
any. La Generalitat no ens havia pagat res per la segona presó.
La resta, en quant a vehicles també tenim un prepadró que ens ha passat la Diputació
i això es pot complir i curiosament, tot i la crisi, veiem que l’impost sobre activitats
econòmiques s’ha comportat molt bé l’any passat i la previsió és que aquest any
continuem més o menys igual.
Les obres, que seria aquest capítol d’aquí d’impostos indirectes, baixa de 590.000 € a
500.000 €. Tot i la crisi, l’ajuntament de la Roca té un mínim en quant a impost de
llicències d’obres que podem, que pot estar entre 150.000 i els 200.000 € i calculem
que podem tenir, de fet hem tingut aquesta setmana ja la incorporació d’una obra
important que suposa un ingrés d’uns 240.000 €, per tant, creiem que tot i que
baixarem podrem arribar als 500.000 € que tenim en previsió.
En quant a taxes i altres ingressos calculem que tindrem una baixada d’un 3, 23 %. En
quant a les transferències que vénen d’altres administracions calculem un increment
d’un 3,67 %, aquí hem estat prudents, l’Estat ens donarà més diners que l’any passat,
però els diners que rebrem de l’Estat aquest any són els mateixos o són una mica
inferiors als que vam cobrar l’any 2008, és a dir, hem tornat enrere, ens donen menys
diners que en l’any 2008.
I en quant a la gestió de patrimoni que és una partida en la qual tenim diferents zones
del municipi que són municipals i que podem arribar a acords amb empreses perquè
en treguin un profit, doncs intentem ser més prudents també aquest any i baixem
aquesta partida a alguna cosa que creiem que pot ser més realista i la baixem
pràcticament un 30% . En quant a inversions, hem deixat el pressupost normal, passem
al pressupost d’inversions, tenim una baixada important respecte de l’any passat, hem
de tenir en compte que l’Ajuntament de la Roca aquest any no es pot endeutar, no
podem anar als bancs a demanar diners. Això és motiu també de la llei de l’any
passat, del Decret del Zapatero, diem-ho així, per entendre’ns, els ajuntaments que
estan per sobre del 75% d’endeutament no poden aquest any accedir a contractar
préstecs amb entitats bancàries, nosaltres estem una mica per sobre d’aquest import i,
per tant, la Roca no podrà demanar préstecs i, per tant, no es podrà finançar pe fer
inversions aquest any. Les inversions que tenim aquí són tot inversions que es financen
amb diners que pagaran els ciutadans de la Roca i que són projectes d’urbanització o
bé que no estan fets o bé que s’han d’arreglar, per exemple coses que s’haurien de
fer de nou, el sector de Can Gurri, amb un pressupost de 810.000 €, la Unitat
d’actuació número 11, Sant Jordi, és un barri de la Roca que està valorat en 1.450.000
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€. Aquests 2 sectors són sectors urbans, però que no estan urbanitzats, no estan
asfaltats, no tenen llum, no tenen serveis que serien necessaris, nosaltres exposem
històricament en el pressupost, creiem que en el moment en què els veïns ho tinguin bé
i potser ara no és el millor moment per fer-ho, per tant, sempre ho farem d’acord amb
l’opinió dels veïns en qualsevol moment si trobem un sistema de finançament que a ells
els encaixi, podríem tirar endavant la urbanització, de fet, tenim un projecte del barri
Sant Jordi per exemple, que es va fer l’any passat i en qualsevol moment si els veïns
estan d’acord i canvia l’economia o bé trobem un sistema de finançament que pugui
ser acceptat per ells doncs podríem tirar endavant. Aquest també un carrer nou que
marca el Pla General, que no està obert i que suposa una reparcellació per auns
veïns, un cost que han de suportar completament els veïns i en aquest cas són 364.000
€ i hi ha una reparcellació. Això ho farem aquest any per sentència judicial als veïns
de la Unitat d’actuació núm. 5 que van presentar recursos i demés contra l’Ajuntament
al final hauran de pagar la reparcellació perquè s’arregli el seu sector una
reparcellació també anullada per sentència judicial igual que l’anterior Can Font de
la Parera, que pujarà uns 50.000 € també ho pagaran els propietaris, això és segur que
es farà aquest any. El carrer Hermenegild Carrera que és uns sector que toca al costat
de la piscina i la zona esportiva de la Roca i que també intentarem fer aquest any, que
amb un import d’uns 120.000 € i una cosa que també és segur que farem aquest any,
és la connexió del polígon industrial de Can Font de la Parera a la depuradora que
actualment és una connexió que no compleix certes normatives per canvis de
normatives, per tant, a quotes aquest import de 2.900.000 el finançarem amb 2.850.000
amb quotes i 60.000 euros amb contribucions especials. En resum, eh? important, ja
acabo eh? baixada del 5% dels sous per llei els treballadors de l’ajuntament cobren
menys, continuem intentant contenir les despeses, rigor i prudència, s’està fent esforços
importants, estem estalviant tot i la crisi i aquest estalvi ens permet compensar i aquests
préstecs que tenim amb entitats bancàries que siguin cada vegada inferiors i sobretot
el capítol 4 que és un capítol, aquell que us explicava abans en el qual tenim les
subvencions que donem a entitats socials. Puja respecte de l’any anterior i es fa un
esforç, el que podem, per intentar ajudar a famílies que en aquest moment estan
necessitades en el nostre municipi i això a la plantilla. La plantilla en tot cas l’explicarà
el Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde.- Bé, sí és molt senzill, passo a explicar la plantilla que forma part del
pressupost. La plantilla de l’any 2011 serà idèntica que la de l’any 2010 en quant al
catàleg de lloc de treball. No tota la plantilla està coberta, hi ha diverses places
vacants i hem anat aplicant un criteri en aquests 3 anys com s’ha vist en aquella
gràfica. Aquests 3 anys en què hem hagut de contenir el pressupost de despesa
municipal i aquest capítol 1 que ha anat aguantant-se aquest capítol de personal que
està ara en un 32% que és una ràtio molt bona per aguantar. El que hem fet són criteris
d’optimització de les places, quan s’ha produït una baixa, una vacant, una jubilació
hem optat de moment per no substituir, no amortitzem aquestes places, la paraula
tècnica que vol dir treure-les del catàleg, fer desaparèixer aquestes places no les
amortitzem perquè amb aquests 3 anys que portem de contenció econòmica que
hem aconseguit estabilitzar el pressupost municipal. Aquestes places són necessàries i
quedaria curta la plantilla municipal si no hi fossin i, per tant, les hauríem d’anar
incorporant en tot el procediment ferragós que això significa. Hi ha diverses places que
no estan cobertes, com he dit abans, o perquè algú ha demanat una excedència, ha
marxat o ha demanat una jubilació, però estem mantenint exactament la plantilla de
l’any passat que també era una calca de l’anterior on potser s’han incorporat, si no
recordo malament un conserge d’escoles per a Santa Agnès i no recordo si n’hi havia
alguna altra, és a dir, que en aquests 3 anys de contenció de la despesa, la plantilla
s’ha mantingut estable i no hi ha hagut incorporacions. Si que hem jugat en un
moment en què cal ajudar a la població hem jugat quan ha calgut amb els plans
d‘ocupació de la Generalitat de Catalunya que permet un finançament mixt de
places, de reforç en diferents espais de l’ajuntament, sigui administratius o sigui de
reforç a la brigada d’obres per neteja de boscos. Hem anat incorporant diferents plans

8

d’ocupació, els quals són de durada curta són de 6 mesos, però que ens permet donar
mobilitat a persones que necessitaven precisament activar feina i que a nosaltres ens
permetien tenir una despesa molt continguda, molt controlada perquè el 70% ho
pagava la Generalitat, per tant, hem estat jugant molt a tenir la plantilla estabilitzada,
és una plantilla curta pel municipi que som, però és una plantilla que, de moment,
s’està mostrant que treballa amb eficàcia i amb optimització i que de moment, és la
que hem de mantenir perquè, francament, amb la situació econòmica que us ha
explicat el regidor d’hisenda, difícilment podríem anar a cap tipus d’increment i aquest
any especialment amb el Decret del Zapatero de l’any passat, no tindríem ocasió
d’incrementar plantilla pe sobre d’un cert percentatge. Passo la paraula als grups.
Algun comentari, Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?
Sr. Fernández.- Bé, en primer lloc recordar que un any més aprovem el pressupost 2
mesos i mig després d’haver començat l’any, per tant, l’aprovació definitiva fins que
no estigui publicat, per tant, mantenim aquest estil de treballar, de no prioritzar, el
tema de centrar-se en l’elaboració del pressupost quan toca que és a partir de l’estiu
per poder tenir el pressupost aprovat quan toca, que és a finals d’any per poder
començar l’exercici amb el pressupost ja operatiu. Això durant aquesta legislatura no
s’ha aconseguit cap vegada. Dels 4 exercicis, cap dels 4 exercicis s’ha aprovat dins
del termini normal, en qu ho fan les administracions que és a abans de finalitzar l’any
amb un pressupost aprovat definitivament i operatiu, per tant, aquest és un èxit que es
poden vostès aplicar a la seva bona gestió, haver estat incapaços d’aprovar el
pressupost abans de començar l’any. En segon lloc, l’any passat vam tenir una grata
sorpresa perquè es va trencar un altre d’aquests hàbits que era aprovar la liquidació
fora de termini. L’any passat va aprovar fora de termini, però aquest any ja tornem a
estar fora de termini de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2010, per tant, dels 4
exercicis que vostès han liquidat, només un s’ha aprovat la liquidació dintre de termini,
per tant, és un altre èxit de la seva bona gestió.
La bona gestió és també fer les coses quan toca i quan marca la llei, sobretot pel que
fa al tema de pressupost, la llei recomana, però permet tenir pressupostos prorrogats,
no s’ha produït cap excepcionalitat, sí que hi ha hagut una crisi que ha afectat a
tothom, però la major part dels ajuntaments han estat capaços d’aprovar els
pressupostos dins dels terminis per començar els exercicis amb un pressupost aprovat,
excepte de vostès que en aquest 4 anys han estat incapaços i el que dic és que
també ens trobem en què la liquidació no s’aprova dins de termini, per tant, diem-ne
tornem tot el que vam guanyar l’any passat, aquest any ho tornem a perdre. Pel que
fa als capítols, pot posar si us plau...Sr. Álvarez, si em pot posar una de les primeres
transparències, la que feia referència amb el comparatiu de despeses 2010-2011. El
comparatiu 2010-2011 de despeses. A veure... no, no els de despeses, el comparatiu,
n’hi havia una que comparava el capítol 1 de despeses entre el 2010 i el 2011. .. sí, per
exemple aquest. Aquest, sí, sí.
Bé, en el capítol 1 si la diferència, és a dir, si la baixada salarial és d’aproximadament,
és a dir, si la baixada de salaris és aproximadament del 5%, pel que vostè ha comentat
que es passa al capítol 9 per amortitzacions de crèdits que és d’aproximadament
d’uns 200.000 €. Crec no recordar malament, doncs quan era si us plau?
Sr. Álvarez.- 120.
Sr. Fernández.- 120.000 €. D’acord, llavors no entenc si hem baixat un 5%, com és que
aquí reflecteix un 2,7 i vostè ha comentat que sí que ha passat a 17 regidors, però els
regidors ni els de l’Equip de govern ni els de l’oposició no tenim uns salaris que justifiquin
aquesta diferència, per tant, li demanaria si em pot explicar amb una mica més de
detall aquesta, diem-ne per aquí la disminució és del 2,7, malgrat que això que vostè
ha dit no m’acaba de quadrar els números.
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Després en el capítol 2, aquí sí que hi ha una preocupació ja molt més elevada perquè
anem a veure, l’any passat vam aprovar un pressupost de 4.707.445, 17 € del capítol 2.
En el passat ple del mes de gener vam aprovar una autorització extrajudicial de crèdits
vol dir: despeses provinents de l’any 2010 que no es va poder fer front a les mateixes
perquè no hi havia partida pressupostària per fer front. Llavors, si s’aproven aquest any
i s’imputen al pressupost d’aquest any per una valor de 446.347 € això ho vam fer al
passat ple. És clar, si l’any passat amb 4.707.000 se’ns va desviar en 446, jo no veig
quan a més a més, en el pressupost 2011 aquests 446.000 ja estaran imputats com a
despesa com presenten un pressupost 4.862.000, 468 no m’acaben de quadrar els
números, no m’acaben de quadrar perquè, és a dir, vostè em dirà que seran capaços
d’eixugar, absorbir aquests 446.000 que vénen de l’any passat i fer que les despeses
del 2011 siguin uns 400.000 € menors que les de l’any passat, vol dir pràcticament
absorbir 800.000 € en un any, expliqui-m’ho perquè no veig la possibilitat perquè avui
aprovem un pressupost que a part de les despeses ordinàries que s’ha produït en
aquests 2 mesos i mig, se li ha hagut d’imputar en capítol 2 400.000 € provinents de
l’any passat, per tant, i amb despeses ordinàries que són despeses que aquest any en
partides que seguim tenint aquest any també a les despeses, no són en partides
extraordinàries per fets extraordinaris que s’han produït en el municipi i que han
provocat una despesa puntual i no repetible, sinó que era enllumenat, transports, eren
tot un seguit de despeses que aquest any seguim tenint, per tant, expliqui’ns com
aconseguirà absorbir els 446.000 € i que aquest any no es desviï en una import similar.
Després tenim el capítol 6 d’inversions. Si pot posar, si us plau, el capítol 6 d’inversions.
Primer tema també a comentar sobre el capítol d’inversions. Respecte al pressupost
general, aquesta any hi ha un resultat ordinari de zero euros quan normalment
l’ajuntament, vostès pressupostaven un resultat no massa alt que destinaven una
quants diners a inversió, per tant, aquest any ja preveuen que no hi haurà estalvi
ordinari que, per tant, no es podrà assumir cap inversió en la qual l’ajuntament hagi de
portar recursos directament. Jo és el primer cop en els anys que porto relacionat amb
l’Ajuntament de la Roca en què veig un estalvi zero, estalvis petits sí que s’han produït
en diferents moments, però estalvi zero és el primer cop que el veig i, per tant,
l’ajuntament no aporta ni un euro per inversions i es preveuen un seguit d’inversions en
les quals d’aquestes n’hi ha 3 o 4, si no recordo malament, que provenen, que les
anem arrossegant any rere any, que vostès ja han justificat dient que les posen perquè
en el moment en què hi hagi una situació econòmica possible, doncs es faran però
vostès saben que en aquests moments no ho poden fer perquè ni tenen amb els veïns
pactat la voluntat ni les possibilitats que els veïns puguin afrontar en un moment com
l’actual a la despesa que això significa, per tant, és d’alguna forma una certa
entellequia i una certa enganyifa, és a dir, d’aquest 2.913.000 € vostès saben que
realment podran fer la reparcellació de la UA-5 perquè hi ha una sentència que
obliga a l’ajuntament a fer-la, potser podran fer la reparcellació de Can Font de la
Parera i possiblement podran fer la connexió a la depuradora de Can Font de la
Parera, però ni la UA de Can Gurri ni la UA-11 de Sant Jordi, ni l’obertura del carrer
Reixach ni el carrer Hermenegild Carrera no els podran fer, però a més, jo crec que
aquí se li ha colat un error tècnic, crec. La Unitat d’actuació de Can Gurri és una Unitat
d’Atuació i, per tant, legalment han d’assumir els costos els veïns al 100% . La Unitat
d’actuació número 11 de Sant Jordi també és una unitat d’actuació i, per tant, han
d’assumir els veïns el 100% del cost de la inversió. L’obertura del carrer Reixach- Àngel
Guimerà com és un carrer nou, suposo que es delimitarà, o s’ha delimitat una unitat
d’actuació i seria el mateix, però el carrer Hermenegild Carrera resulta que és nucli
urbà consolidat i, per tant, aquí l’ajuntament sí que està obligat a pagar el 10%, per
tant, crec que aquí se’ls hi ha colat el tema perquè sí que el carrer Hermenegild
Carrera una part l’obra la unitat d’actuació número 9, però l’altra part s’ha de fer amb
càrrecs a... ha de ser l’ajuntament el que assumeixi la urbanització i sí que els veïns
hauran de pagar i resulta que en aquests veïns també se’ls aplica, no ja el criteri del
90%, sinó el criteri del 100% quan l’ajuntament està obligat a portar un 10% de la
urbanització d’un nucli urbà consolidat i crec que aquí se li ha colat el tema, si no ja
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ens explicarà quina és la possibilitat per poder fer això, a no ser que el carrer
Hermenegild Carrera sigui un altre, però el que coneixem tots, la continuació del carrer
hermenegild carrera una part és UA-9 i l’altra part és i si és UA-9 no hauria d’estar aquí i,
per tant, si no està aquí , per tant, si no està aquí és que les coses són d’aquesta
manera. Pel que fa als ingressos, vostè fa una previsió d’ICIO, jo crec que en certa
manera en base als seus números, dels 590.000 € que es van pressupostar l’any passat,
s’han ingressat dos cents i algo mil, 240.000, pels documents de liquidació que ens ha
facilitat la interventora, que no està tancada i que, per tant, pot haver sotmès encara
a alguna variació, però de l’ordre d’aquest import. Aquest any plantegen 500.000
perquè diu que hi ha una inversió que pot generar uns 200.000 € d’ingressos, bé,
veurem si l’altre dóna o no dóna de sí, diem-ne l’activitat ordinària per cobrir el
diferencial entre aquest 200.000 i els 500.000 que plantegen que 300.000 €, quan l’any
passat es van reconèixer 240.000 i després en el capítol 5 de... si pot posar, si us plau, el
capítol 5 d’ingressos, sí, ingressos patrimonials preveuen 334.000 €, però és que clar
l’any passat , jo els drets reconeguts que he vist a la liquidació que ens han facilitat són
de 48.000 €, per tant, hi ha una diferència molt important de l’ordre de 180.000 € entre
els ingressos, perdo no, no de 200, d’aproximadament uns 280.000 € entre els ingressos
reconeguts i els que vostès han pressupostat, per tant, crec que aquí també hi ha una
diferència que fa difícil que s’arribi a aquest import. En resum, és un pressupost que
nosaltres ens genera suficients dubtes com per no poder donar-li el nostre vot
favorable, el nostre vot serà negatiu perquè no creiem que en capítol 2, és a dir,
creiem que aquesta situació el que fa és que l’any que ve tornarem a estar en una
situació similar d’haver d’aprovar, de fer una aprovació de crèdits de l’any 2012 sobre
partides que no s’ha pogut afrontar durant l’any 2011 perquè el diferencial del capítol
2 és molt important i en el tema d’inversions, home, l’ajuntament no invertirà ni un euro,
aquesta any és el primer cop que la inversió de l’ajuntament en el municipi de la Roca
serà de zero euros i nosaltres amb això no hi estem gens d’acord, entenem que hi ha 2
temes que cal contemplar en aquest pressupost, un és el fet d’avançar el projecte de
l’escola de Santa Agnès que està clar que s’ha de finançar amb un conveni amb el
Departament d’Educació, però es pot incorporar en pressupost, la despesa i l’ ingrés
del conveni per tal d’avançar en aquesta línia ens ha sorprès molt no veure aquesta
partida en el pressupost, sí que preveuen coses que saben que no faran i coses que
diuen que volen fer no les pressuposten... home jo no sé quina manera és aquesta de
fer un pressupost. Allò que sé que no faré, ho poso en pressupost i allò que vull fer no
ho poso. Em sorprèn, em sorprèn molt i després també una necessitat que hi ha urgent
perquè després de 10 anys la gesta del camp de futbol de la Roca està en una
situació complicada. Aquí també hi ha una responsabilitat de l’empresa que ha fet el
manteniment i hi ha una petició per part dels clubs del camp de futbol de la Roca
perquè es canviï, perquè sinó començarà a generar problemes i lesions greus als
jugadors. Entenem que s’ha de fer un esforç per poder incorporar aquestes 2, una
d’aquestes inversions no ha de generar cost al municipi que és la d’avançar la
redacció del projecte de l’escola de Santa Agnès i l’altra sí, però clar que pel primer
cop hi hagi zero inversió per part de l’ajuntament en el municipi la veritat que bastant
greu. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández, algun comentari Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí, bé la veritat és que no m’ha sorprès la seva intervenció, lògicament. Ja
portem 3 pressupostos, 3 anys de mandat i la veritat és que no m’esperava menys i
tampoc m’esperava més. Vostè que va estar en el seu moment regidor d’hisenda, si
no recordo malament, ha de saber que un pressupost és un document viu, és un
document que permet modificacions durant l’any i de fet, existeixen modificacions al
llarg de l’any i, sobretot, en anys complicats com en aquests que estem passant. Ja
existien en èpoques bones com en les que vostès governaven que sobraven diners i
ara també existeixen, per tant, el fet que vostè no vegi alguna cosa al pressupost, no
vol dir que això no estigui previst o que no es pugui fer necessàriament en aquest any.
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Primer això, hi ha un criteri, el qual és importantíssim en moments de crisi o com a mínim
nosaltres creiem des de l’equip de govern, tant Convergència i Unió com Esquerra
Republicana, que hem de portar a la pràctica i que vostès no ho feien, és un criteri
molt important un criteri de prudència, si no tens diners, no te’ls pots gastar, si no tens
diners no pots posar segons quines coses en el pressupost, quan els tinguis els posaràs i
sinó hi ha coses que no es poden fer. Això que és bàsic i que tothom entén, si jo no tinc
5 euros per anar a fer un cafè, no hi vaig, de vegades és interessant que ho recordem
perquè aquí, en aquest ajuntament, s’ha fet coses que no es podien fer. Miri, la
situació econòmica de l’ajuntament de la Roca és delicada, ja li hem dit en moltes
ocasions i , per tant, no és cap novetat. Tot i que és delicada és molt millor que la de
molt ajuntaments de la comarca, molt millor, no estem tan malament i estem en la
línea de solucionar els problemes que tenim com a ajuntament, uns problemes que ens
vénen bàsicament donats perquè l’ajuntament de la Roca en les últims anys era un
ajuntament que bàsicament es finançava amb llicències d’obra i resulta que han
caigut en picat com hem explicat fa una estona i els ingressos no arriben. Hi havia una
solució màgica que havien plantejat vostès en els últims mesos del seu mandat que
era aplicar una revisió cadastral, que hagués suposat un increment en tots els béns
immobles de la Roca d’un 300 % i ara estaríem la mar de bé, com Ajuntament
estaríem la mar de bé, estaríem ingressant molts més diners dels que ingressem
actualment en IBI, però en un moment de crisi, nosaltres vam decidir que no es podia
fer i ara fem el que podem amb els diners que tenim i de vegades fem malabarismes,
però no estem tan malament i això que quedi clar. Lògicament, ho ha de puntualitzar
sobre la meva presentació i al final, fins i tot ha arribat a dir que no votaria a favor.
Jo li faré una petició en aquest any que és un any complicat, és un any difícil, més
difícil encara que l’any passat i és que s’ho repensi, jo crec que la situació d’aquest
ajuntament necessita que tots treballem perquè les coses funcionin millor i no per posar
pals a les rodes, jo li demano Sr. Carles Fernández, si us plau, que tingui en compte
aquesta petició que li faig i que no votin en contra perquè a la Roca necessita que
això tiri endavant. La Roca necessita que almenys aquesta vegada vostès estiguin al
costat de l’equip de govern i no ens deixin sols.
Miri, la llei per entrar en aquelles coses que vostè ha comentat, per cert que vostè ho
ha dit, vostè em sembla, la llei recomana que els pressupostos s’han d’aprovar en un
moment determinat, miri, tal i com està tot aprovem les coses quan podem, no ens va
malament aprovar-ho ara, en cap moment, hem estat sense pressupost i aquest any,
segurament, és l’any menys problemàtic per aprovar un pressupost en el mes de març.
Si no podem invertir en inversions noves perquè resulta que no ens podem endeutar i el
que no volem fer és veure patrimoni perquè creiem que ara no és el moment oportú i
en tenim, però no el posarem a la venda perquè el mal pagaran, per tant, si no
podem endeutar-nos, les inversions que tenim són aquestes que vostè veu perquè
tenim diners afectats i vostè ho hauria de saber, tenim diners d’altres anys i aquests
diners d’altres anys estan afectats per inversions, es poden fer servir per coses que
vostè ha demanat i que després, en tot cas, comentaré perquè es curiós que ho
demani ara, per tant, la llei recomana, però no obliga i estem dins d’allò que diu la llei i
estem bé en aquest sentit.
La diferència del capítol 1 són uns 100.000 €, no són els 200 que vostè comentava.
Nosaltres hem passat a capítol 9 120.000 € en total, aquí queden uns 100, els altres
20.000 són diners que hem posat en plans d’ocupació, aquest any, a diferència de
l’any passat, els plans d’ocupació estaven subvencionats al 100%. Aquest any els plans
de formació estan subvencionats al 70%, tenim un import que hem de posar i estaríem
dins d’aquesta diferència també i després, com li ha dit el Sr. Alcalde també, hi ha
totes les places estan dotades, algunes no amb la totalitat de l’any per arribar amb la
totalitat de l’any, per complir la llei com s’ha de complir i juguem amb això, com
sempre s’ha jugat i juguem amb això, com sempre s’ha jugat i és perfectament legal i
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els números estan clars, per tant, aquí té l’explicació d’aquests 120.000, que en realitat,
són 100 més els 20 que jo li he dit abans.
El capítol 2 que, com he dit abans, és el capítol que es menja gairebé el 50% del
nostre pressupost és molt difícil de complir, és dificilíssim, seria molt més fàcil si
tinguéssim més ingressos, però amb el que tenim, hem d’anar poder fent el que hem
fet durant aquests anys, hem renegociat contractes, vostè ja ho sap, alguns hem
arribat a estalvis importants. El tema de la llum, que ja li vaig explicar l’altre dia. Tenim
un contracte nou de llum, gastem una barbaritat de llum, el municipi de la Roca gasta
molts diners en llum, molts. Tenim un contracte que en teoria ens ha de fer estalviar
entre un 15 i un 20% del mes de setembre de l’any passat i resulta que el seu company
de partit el Sr. Zapatero aprova que s’incrementi la despesa de la llum en un9,8 % en el
mes de gener i resulta que l’ajuntament ha de pagar un 9,8 % més de llum perquè no
tenim cap bonificació d’això, ja ho sap vostè també des del mes de juliol de l’any
passat perquè no tenim cap bonificació, ja toca i, abans ho he dit, que tinguem un
sistema de finançament com ens mereixem, tots els municipis i això entenc que vostès
també estaran d’acord. Gastarem el mateix en bus aquest any, però estem estudiant
un sistema perquè el deute que tenim acumulat de l’autobús que resulta que donem
molt servei, però la crisi també es nota, tenim menys passatgers en els autobusos, hem
de mirar si fins i tot hem de racionalitzar aquest servei i amb 2 anys podem eixugar el
deute que tenim. Les coses es poden fer. És a dir, quan un té un deute, com a mínim, hi
ha 2 maneres d’eixugar aquest deute.
una és si tu tens diners suficients que algú te’ls deixa, és aquí tens pago i s’ha acabat,
l’altra manera que de vegades és la més normal és ho aniré pagant com pugui i això
és el que farem nosaltres, en 2 anys creiem que estarà tot pagat, no ho arreglarem tot
perquè no podem, però en 2 anys si fem els deures com estem fent els últims 3 ho
podem fer. Miri, les inversions ha dit que, per primera vegada, l’ajuntament de la Roca
no posa un euro en inversions, però si vostè mira l’històric del pressupost d’inversions
dels últims anys i també dels de vostès, veuran que el que portava l’ajuntament de
l’ordinari per inversions, eren aportacions ridícules, eren pocs diners de l’ordinari. Estem
parlant de 8, 12, 15.000 € , a no ser que tinguéssim 10% que aleshores la cosa creixia,
per tant, si parlem d’aquests imports i tenint en compte, com li he dit abans i com vostè
ja sap, que el pressupost és un document viu i que en qualsevol moment podem
modificar el pressupost si tenim els ingressos i si no doncs igual no es poden fer.
El carrer Hermenegild Carrera que vostè ha posat també com a exemple la UA-9 paga
la meitat del carrer, hi ha una part, de fet és un d’aquells invents que es van fer en un
moment determinat i el nostre Pla General contempla que es finançaven fins a l’eix del
carrer i això comportava, per exemple, coses com anar a Santa Agnès i trobar-nos
carrers que estaven asfaltats la meitat del carrer, l’altre meitat, com no teníem
finançament i no havia pagat ningú teníem el carrer sense asfaltar, per cert que això
s’ha arreglat aquest any, en aquest mandat, això també ho hem arreglat. Les coses es
fan com es poden.
Miri, la previsió d’ICIO baixa respecte de l’any passat en 90.000 €, que són molts diners, i
que ens anirien molt bé i que tant de bo hi vinguin. Nosaltres, els drets que tenim de
l’any passat reconeguts són 240.000 €, creiem també que entre 150 i 200.000 que m’ha
dit abans, és una quantitat que s’ingressarà per poc que ingressem i fins i tot he
comentat que tenim 2 o 3 llicències importants de les quals ja està fins i tot informada,
que només aquesta llicència ja són uns 240.000 €, per tant, aquest any si ingressem els
200.000 de feina diem normal, més aquesta 240, ja tindrem els 440, només ens faltaran
60 per arribar a la previsió, jo crec que podem arribar, només que entre una
d’aquestes altres 2 que són d’imports importants ja podem arribar, però els ingressos
són una previsió i aquí tindrem sort o no, ja ho veurem.
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Els ingressos patrimonials que és cert el que vostè comenta, de fet, jo també he fet
esment abans que baixem de 369.000 a 334.000. És prudent, és bastant més prudent
que l’any passat. Aquí creiem que aquest any es pot desencallar alguna de les
parcelles de titularitat municipal de les quals disposem i que potser igual tenim algun
operador que estaria interessat en explotar algun tipus de servei en aquestes parcelles
i si això ho aconseguim podríem arribar als diners que hem posat aquí nosaltres, que
ara a final d’un mandat, quan l’escola de Santa Agnès ja està funcionant i,
precisament, no gràcies a vostès, que està funcionant perquè aquest equip de govern
ho ha lluitat, ho ha defensat i ho portava en el seu programa electoral. Vostès no el
portaven, que ara vostès diguin que hem d’aportar uns diners en el pressupost
d’inversions per fer i avançar un conveni amb la Generalitat és com a mínim ridícul i ho
és, a més a més, perquè a més vostès ja saben que aquests diners i ho saben perquè
ho van començar vostès i, la veritat, en bon criteri l’Ajuntament avança diners per fer
el projecte i la Generalitat retorna els diners quan els ha de retornar i tenim diners per
retornar, els tenim, són diners afectats i, per tant, no poden dir que no tenim diners per
fer el projecte perquè els tenim, el que passa és que igual desconeixen que els tenim,
és molt interessant que es mirin els números o que almenys preguntin abans d’enredar,
abans de dir coses que no haurien de dir, abans d’explicar i, fins i tot, fer trampes amb
ciutadans del seu poble.
La gespa del camp de futbol de la Roca hem trobat un sistema per finançar-lo igual es
pot fer aquest estiu que era uns dels compromisos que vam dir que intentaríem fer i no
està en pressupost. Jo crec que he respost a més o menys tot el que m’ha plantejat. Jo
tornaria a demanar-li, si us plau, que atesa la situació que tots estem patint no només
en l’àmbit particular en el qual tots tenim més o menys problemes, si no també en
l’àmbit de l’administració i administració local en un finançament que no ens
mereixem, atès que estem en un moment crític i que interessa que tots tirem en un
mateix sentit que tots remem en un mateix sentit. Jo li pregaria Sr. Carles Fernández
que en aquesta ocasió si us plau, es replantegés el seu sentit de vot i que, com a
mínim, no votés en contra, que tingués en compte la petició que li fem des de l’equip
de govern i que, en aquest moment, ens fes costat. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari més Sr. Gil? Sr. Fernández?
Sr. Fernández.- Estem completament d’acord en què el finançament dels municipis no
és l’adequat, no és el correcte i ens deixa en una situació complicada a tots els
municipis. Amb això hi estem completament d’acord, no hem estat capaços des del
món municipal de convèncer als governs centrals dels 2 colors que hi ha hagut a
l’estat espanyol, un és el nostre i l’altre és el partit popular de resoldre aquesta situació i
es va arrossegant i això fa difícil, evidentment, fa difícil el fet de gestionar els municipis.
Ara amb això amb aquesta premissa sí que estem d’acord.
També sabem que l’ajuntament no està sense pressupost, jo no he dit això en cap
moment, ja he comentat que hi havia un pressupost prorrogat ni he comentat que fos
illegal aprovar el pressupost ara ni que fóssim fora de normativa. Pel tema del
pressupost no ho he comentat, sí que ho he comentat del tema de la liquidació del
pressupost, sobre el qual no ha fet cap comentari. Sobre això sí que ho he dit, que
estàvem fora de termini. Aquí ja no és una recomanació, per tant, en aquest tema no
ha fet cap comentari, de la resta no he dit que estiguéssim fora de termini, dic que no
ha aconseguit en quatre anys aprovar el pressupost dins d’allò que és raonable que és
començar un exercici amb un pressupost aprovat, evidentment, el pressupost és un
document viu i és un document en què es manifesten les voluntats d’allò que es vol fer
i en política, està bé manifestar-les clarament.
Si es vol fer el projecte de l’escola de Santa Agnès què millor que posar-lo i perdoni,
vostè és el govern potser en comptes de dir-me preguntin, potser estaria bé que vostès
contéssim amb nosaltres i ens expliquessin les coses també és un bon sistema, que
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vostès no fan, estan en el seu dret i, per tant, no res més, però no intenti traspassar-me
a mi aquesta pilota, eh? , vostè no explica les coses perquè no li interessa, doncs allà
vostè, però després no es queixi del que proposem o del que diem o del que
comentem. Vostè diu que han trobat un sistema per finançar la gespa del camp de
futbol i ho diu amb un somriure com dient: Ah, t’he pillat, una cosa absolutament
infantil, jo la veritat perfecte, me n’alegro, me n’alegro, aquesta és la diferència Sr.
Álvarez, me n’alegro si l’han trobat i si pot estar i es pot finançar de manera que li costi
menys al municipi, millor, en tot cas li demanaré que ens expliqui quin és el sistema. Me
n’alegro, escolti, si ho han aconseguit en el moment en què ens ho expliquin, el podré
felicitar doblement, però és clar ara venir aquí amb aquest somriure, “ay te he pillao
porque ya hemos encontrado el sistema” home, la veritat és que és poc serio, és poc
serio això i no venim aquí a “pillar-nos” els uns als altres, sinó a intentar tirar endavant
aquest municipi, ara si és un joc per a veure si carreguem contra l’oposició perquè així
nosaltres quedem més bé, miri, no és aquest el meu joc. Jo li he dit uns números que
em preocupaven i vostè amb la preocupació que li he manifestat del capítol 2, ha
manifestat l’acord amb aquesta preocupació perquè per desgràcia l’estalvi que
vostès havien aconseguit en llum, resulta que patapam es veu compensat en negatiu
per una pujada de llum, per tant, el que m’està dient és que serà difícil executar el
capítol 2 sense que se’ns vagi de mare i jo el que li he manifestat és aquesta
preocupació nostra perquè a més és un capítol 2, el qual aprovem 4.862.000, però
resulta que 440.000 € d’aquests ja vénen de l’any passat i aquesta és la meva doble
preocupació i malgrat alguns contractes que sí que s’han baixat no donarà per
absorbir tot això i, per tant, això ens preocupa i ja li hem manifestat en bastants
ocasions el fet d’asseure’ns, parlar dels pressupostos i intentar fer aquest pla
d’austeritat que vostès diu que ja l’estan fent pel seu compte, però és clar el fan pel
seu compte, no ho veiem explicat perquè el pla d’austeritat que ja ens deia l’any
passat resulta que ha aportat que a final d’any 440.000 € de despeses de 2010 les
haguem d’imputar a 2011, per tant, home aquest pla d’austeritat aquí ha fallat una
mica perquè si no, no haguéssim hagut de traspassar 440.000 € de factures del 2010 al
2011. Alguna cosa ha fallat, la situació que no hi ha hagut tants ingressos com es
preveien, alguna cosa ha fallat, per tant, home si vostè vol que amb aquests números
nosaltres donem el nostre suport, doncs home convoqui’ns abans a explicar-nos com
estan elaborant el pressupost, faci’ns partícips d’això i potser malgrat no hi estiguem
del tot d’acord podríem acabar donant-li suport i aquestes paraules les vaig repetir
l’any passat, si no perdó són paraules repetides de l’any passat, arribem aquest any, li
dic que nosaltres no podem donar suport a això, no només li he dit això, li he dit que
votaríem en contra aquest vegada. L’altra vegada vaig dir que no donaríem suport i
ens vam abstenir, l’any passat. Em sembla que si no recordo malament, però puc estar
equivocat, però aquesta vegada li he manifestat així, però jo l’altra vegada li vaig dir:
fem perquè això no sigui així, convidi’ns a participar, és vostè el regidor, és vostè qui té
responsabilitat de governar, convidi’ns a participar en l’elaboració del pressupost i a
partir d’aquí, podrem donar-li, hi ha possibilitats que li puguem donar el nostre suport ¡,
ara clar avui ens presenten el pressupost i ens diu home, el que hem de fer és donar
suport al govern municipal. Miri, nosaltres estem aquí per donar suport als ciutadans i
vostès també i, per tant, el nostre primer compromís són els ciutadans. Si ens posem
d’acord per donar suport als ciutadans a mi em sembla perfecte. Ara si nosaltres
considerem que amb aquest pressupost, no es dóna suficient suport o no hi ha
garanties perquè això es pugui executar bé i els perjudicats poden acabar sent els
ciutadans, no amb l’equip de govern i per aconseguir això és pel que vostè podria
haver-nos convidat a participar en això, en l’elaboració d’aquest pressupost i
haguéssim arribat a un altre situació. No m’ha contestat en el tema que li he dit del
10% de l’aportació en el carrer Hermenegild Carrera, no m’ha contestat, no m’ha dit
que era un carrer que s’havia de fer meitat la UA-9 i l’altra meitat l’ajuntament. No, no
m’ha contestat Sr. Álvarez i el 10% s’ha de posar i no està i això sí que és un error, per
tant, Sr. Álvarez ... i a partir d’aquí jo ja no dic res més i m’espero la desqualificació
absoluta que cada vegada que fem una desqualificació d’aquest tipus, ens dedica el
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nostre estimat Sr. Alcalde, per tant, quedo a l’espera de les seves inestimables
desqualificacions habituals que fa de la nostra tasca de govern. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Suposo que es refereix ...
Sr. Fernández.- La nostra tasca d’oposició, perdoni, ha estat un lapsus.
Sr. Alcalde.- Ha estat un lapsus linguae. Gràcies, Sr. Carles Fernández. Jo no tinc cap
interès en desqualificar-lo, en tot cas, si hi ha una desqualificació la genera vostè sol,
s’autodesqualifica perquè hi ha coses que es poden dir i coses que no es poden dir. A
veure, en aquests moments que estem passant de dificultat econòmica que són de
domini públic que ho sap tothom, per tant, ningú s’ha d’estranyar d’això s’està
comentant avui aquí, si llegeixen la premsa i vostès senyors. del grup municipal del
PSC, suposo que la llegeixen de tant en tant, veuran que la major part d’ajuntaments
estem aprovant el pressupost ara quan podem, ara quan podem perquè quadrar un
pressupost en aquestes condicions tan difícils és molt complicat, s’ha de treballar
moltíssim, s’ha de ser molt rigorós, s’ha d’estar molt atent i s’ha de quadrar els números
d’una forma extraordinària i això és una gran tasca que fan des de la regidoria
d’economia i hisenda, liderada pel regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez, al qual
felicito perquè realment portem 3 anys com es veu en aquesta gràfica de despeses,
tres anys en què hem aconseguit estabilitzar el pressupost ordinari al voltant d’aquests
10 milions d’euros. Aquest any hi ha una novetat important que és per convidar a
l’optimisme amb prudència, amb prudència pressupostària com molt bé ha dit el
regidor d’hisenda. Per primer cop hem pogut acreditar ingressos fiables per sobre dels
10 milions d’euros. Cap dels altres anteriors 3 exercicis en què hem fet nosaltres el
pressupost havia estat possible acreditar-los prèviament. No hi havia manera de trobar
ingressos fiables que ens diguessin que arribarien a aquests 10.000.000 € i això que a
vostè tant el preocupa de si es compliran o no aquestes previsions... el pressupost del
2010 no està liquidat, però el pressupost del 2010 s’ha comportat molt bé i molt per
sobre de les previsions. En el pressupost de l’any 2010, hi ha gairebé 1.000.000 € més
amb el qual no comptàvem i aquest 1.000.000 € més ens ha permès eixugar aquests
desquadraments que es produeixen en el capítol 2 perquè és impossible donar
resposta econòmica a un municipi que s’ha fet cada cop més gran. És a dir, nosaltres
estem jugant un joc desigual, un joc molt complicat, tenim un pressupost, per exemple,
de neteja viària inferior als 300.000 € per netejar un municipi com era aquest municipi
fa 12 anys i aquest municipi en el moment en què entràvem nosaltres al govern, ens
trobem un polígon que es diu Can Jorn, un polígon que es diu Vallderiolf, té un polígon
que es diu Can Font de la Parera, té un sector que s’havia recepcionat que es diu Goilf
de Vilalba, té tot una sèrie de factors nous, Can Borrell, el Solell que mai havien estat
dins dels contractes de serveis d’aquest ajuntament i s’ha d’entrar a netejar, a donar
servei de llum i consum elèctric amb aquestes puges tan escandaloses que estem
patint amb els 2 punt de l’IVA, s’ha d’entrar a fer la jardineria, s’ha d’entrar a recollir
escombraries, s’ha d’entrar a fer moltíssimes coses i a més són sectors de baixa densitat
i a més de pocs ingressos, de dispersió, per tant, de molta despesa i a més, no estan
colmatats. Si entrem en algun d’aquests sectors, per exemple l’altre dia em passejava
per Can Borrell i està edificat al 30%, què vol dir, doncs que hi ha un 70% d’IBIS que no
cobrem en la seva totalitat, només cobrem parcella i no cobrem edificació, per tant,
estem molt per sota de l’òptim d’ingressos que podríem arribar a tenir per donar els
serveis que sí que hem de donar els serveis que sí que hem de donar perquè hem de
netejar, hem de fer tota la jardineria, hem de pagar tot el consum elèctric per
seguretat ciutadana. Llavors, és clar, això és una situació de molta dificultat.
Se’ns demana ajustar el pressupost perquè els ingressos han baixat en picat, però en
canvi allà on teníem 10, passem a tenir 20 en metres, en superfície el que sigui, se’ns ha
doblat. Com podem baixar els imports d’aquest capítol 2 de serveis? Si la superfície és
molt més gran, doncs realment, com ha dit el regidor d’hisenda estem fent veritables
malabarismes i la bona notícia és que després d’aquesta situació que es veu molt
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clara en aquesta gràfica en el moment en què les despeses del capítol 2 tenen un
topall alt al voltant dels 5 milions d’euros a l’any 2007 en què no havia entrat encara la
crisi. A l’any 2008 arrosseguem encara un pressupost que anava “ in creixendo” i ens
posem aquí i ens donem compte que aquí és impossible estrènyer el cinturó. Hem
d’ajustar el municipi i hem d’ajustar els serveis i els serveis els estem donant tots, els
mateixos, no s’ha deixat de fer res i s’ha incrementat despeses en els capítols més
sensibles, en benestar social, en ensenyament, allà on hem d’ajudar a les persones i
hem anat a les companyies de serveis i hem negociat i hem baixat imports, fins i tot, a
la meitat. S’ha fet compres integrades de serveis de telefonia que en una primera
compra es van baixar tots els telèfons mòbils i fixos de l’ajuntament a la meitat dels
imports que es consumien l’any 2007, a la meitat i al cap de 2 anys, aquell mateix
contracte de telefonia que ja estava baixat a la meitat amb la collaboració del
consell comarcal amb una compra integrada dels 43 municipis del Vallès Oriental, el
vam tornar a baixar a la meitat de la meitat. Això mateix vam fer amb el consum de la
llum, amb el consum elèctric, de les escoles, dels carrers, dels edificis municipals dels
centres culturals, dels centres cívics, aquest municipi té més centres culturals, té més
escoles, té més consum i amb una compra integrada amb l’associació catalana de
municipis vam arribar a un escenari d’un estalvi de 100.000 €, que són molts diners que
per desgràcia aquesta pujada de la llum els malmetrà, però que si no s’hagués fet
aquesta compra integrada, probablement estaríem ara en una situació molt més
delicada, per tant, aquests números si s’interpreten bé conviden a l’optimisme.
Hem passat els pitjors anys de la crisi, hem tocat fons. L’any 2011 és un any de transició,
és un any molt, molt, molt difícil amb un decret d’austeritat, amb un decret que ens
impedeix fer inversions perquè al nostre municipi li va passar una cosa a l’any 2007, que
està explicada aquí i és que a l’entrar en el govern, portàvem 30 dies de govern, vam
haver de signar un crèdit de 3.200.000 € per afrontar les despeses d’inversions que no
havien rebut els ingressos per suportar-les, 3.200.000 €, portava jo un mes d’alcalde
quan vaig signar aquest crèdit. Això va desestabilitzar el pressupost municipal, el va
posar al límit de l’endeutament al l 110% i en aquest moment podem dir que estem al
82%, per tant, fins i tot, aquella punta difícil que es va produir aquí ens ha permès
baixar al 82€, no estem al 75% que reclamava aquest decret d’austeritat per eixugar el
dèficit públic que s’havia produït en el país a conseqüència del Pla Zapatero 1 i del Pla
Zapatero 2, per tant, a l’Ajuntament de la Roca estem molt a prop d’estar allà dins,
però no hem pogut entrar. És una any en el qual no podem fer inversions, no podem
fer endeutament i si no podem fer endeutament, hem d’anar a escenaris com els que
ha plantejat el regidor d’hisenda com ha plantejat l’equip de govern i són aquestes,
però vostè ho hauria de saber, Sr. Fernández i vostè ho sap que a diferència d’aquells
30 dies en què jo vaig signar aquell crèdit de 3.200.000 €. Nosaltres amb rigor i amb
prudència pressupostària, li deixem a qui sigui el proper alcalde, el qui decideixi el
poble el 22 de maig, li deixem finançades 2 obres que no es podran executar en
aquest mandat i que no surt en aquest pressupost perquè, precisament, una està en el
pressupost de l’any passat, totalment finançada, licitada i adjudicada com és l’escola
bressol de la Torreta. Hi ha una empresa contractista que està esperant poder
enderrocar en el moment en què es desplacin els nens cap a la nova escola de la
Torreta. Aquesta escola bressol, no recordo l’import ara, 800.000 €, la meitat estan
finançats amb el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, de la Generalitat de
Catalunya, i l’altre està finançat també per la Generalitat de Catalunya, l’altre meitat
pel Departament d’Ensenyament. Aquesta obra, a partir del 22 de maig es podrà
executar, per tant, és una inversió que no surt en aquest pressupost, però que es farà.
Hi ha una altra inversió que no es pot posar en aquest pressupost, que està finançada i
que serà objecte de debat en aquest ple com és convertir la carretera de la Roca, al
carrer Catalunya , de carretera a passeig i té 450.000 € de finançament del programa
xarxa Barcelona municipis de qualitat de la Diputació de Barcelona. Aquests diners els
trobarà qui governi a partir del 22 de maig a diferència del que vam trobar fa 4 anys.
No es pot finançar, no es pot posar en aquest pressupost finançat en crèdits la resta
d’una obra que se’n va cap al 800.000 €, per tant, s’haurà de fer en plurianualitats i
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com que, a més a més, depèn de l’execució de carrers anteriors com és el carrer Sant
Sadurní, la segona fase, estem en un escenari que porta un decalatge a executar-se
entre el 2011 i el 2012, però es podria iniciar l’obra perquè aquests diners hi són.
Hi ha més diners que estan en altres pressupostos d’inversions que no s’han exhaurit,
per exemple, la segona part del Parc Fluvial, la que prové del Pla de les Hortes. Aquí,
els propietaris mitjançant quotes urbanístiques, han de pagar una part molt important
d’aquest parc, el 90% per tant, aquest parc pot iniciar-se també al 2011. Com ha dit el
regidor d’hisenda, la gespa del camp de futbol té un sistema de finançament o pot
tenir un sistema de finançament que no sobrecarregarà al municipi i hi ha altres obres
com és aquesta que vostè ha fet esment i que és molt important com és el projecte de
l’escola de Santa Agnès, vostè hauria de saber que tècnicament no es pot incorporar
en un pressupost, però sí que com li ha dit el regidor d’hisenda un pressupost és viu i
durant l’any es pot incorporar... ho estic explicant Sr. Estapé, no es preocupi que tindrà
puntual informació. El projecte de l’escola de Santa Agnès, la redacció del projecte és
competència de la Generalitat de Catalunya, per tant, mentre la Generalitat de
Catalunya, no ens autoritzi via conveni com ha fet amb les altres 2 escoles, l’escola de
la Torreta i l’escola Mogent, mentre la Generalitat de Catalunya no autoritzi via
conveni la redacció d’aquest projecte, nosaltres no podem posar en un pressupost
una cosa que no és competència nostra. A l’endemà de signar el conveni es pot fer
una modificació del pressupost amb una incorporació i, a més a més, tenim diners
amb crèdits afectats i això li ha dit el regidor d’hisenda en la seva intervenció abans
quan vostè poder no escoltava. Aquests diners hi són ... home, ho acaba de dir , que el
regidor no li ha explicat com es feia aquesta aportació.. perdó, té raó, té raó, doncs
disculpi, té raó, té raó ho tinc anotat al darrera. L’escola de Santa Agnès, el sistema
que preguntava el Sr. Estapé és molt senzill, hi ha uns diners afectats, la regidora
d’Ensenyament, la regidora Marta Pujol i jo vam estar ahir mateix reunits amb el nou
delegat territorial de la Generalitat de Catalunya per tractar d’aquest tema. Aquest
govern de la Generalitat és un govern nou, és un govern que porta 60 dies governant,
el delegat ha estat nomenat fa escassament un mes. Hem estat àgils, hem anat
ràpidament a parlar amb ell, que és el que ens pertoca fer i ja tenen sobre la taula la
possibilitat d’aquest conveni. Aquest mes de març, la Generalitat fixa els pressupostos,
està treballant en els pressupostos, vol aprovar els pressupostos de l’any 2001 en aquest
mes de març. No sé si serà possible perquè la dificultat en què s’han trobat és motl
gran i realment, i no sabem si aquesta escola de Santa Agnès podrà estar ja en aquest
pressupost o haurà d’estar en un pressupost posterior, no ho sabem, per tant, hem de
respectar els tempos, hem de respectar els terminis i hem de parlar amb qui toca
parlar. Si aquest conveni arriba, en aquest pressupost s’incorpora la redacció de
l’escola de Santa Agnès i el que li contestava erròniament sobre l’escola de Santa
Agnès, em referia al carrer Hermenegild Carrera que ja s’arrossega d’altres
pressupostos i que forma part d’aquesta meitat longitudinal del carrer que forma l’altra
meitat amb la UA-9 que seria la continuació del carrer Sant Sadurní també que té una
altra meitat afectada, que també ens hauríem d’anticipar diners i és la segona fase
del carrer Sant Sadurní que ja tenim acabat i que forma part de l’anella viària de la
qual parlarem després en un altre punt de l’ordre del dia, per tant, tot això està pensat,
està planificat i amb màxima prudència pressupostària en un any en què, a més a
més, el 22 de maig hi ha eleccions municipals i la composició d’aquest consistori passa
de tretze a disset regidors i els ciutadans decidiran qui ha de governar i amb quines
majories i amb quina composició és lògic fer un pressupost d’aquesta manera quan a
més hi ha un decret que ens impedeix l’endeutament, per tant, aquí no estem
complicant la vida a ningú, sinó que estem posant coses absolutament lògiques, coses
com els carrers de la Unitat d’actuació número 11 barri Sant Jordi que tenen projecte
redactat, no aprovat i que és possible que haguem trobat un sistema de finançament
que s’ha de pactar amb els veïns afectats que han de costejar el 100% d’aquestes
obres, no és tant àgil en el cas de Can Gurri on hi ha una situació de més dificultat tot i
que també s’ha treballat solucions. Aquí podria ser immediat, aquí no tant i aquí, en
l’obertura del carrer Reixach i Àngel Guimerà tenim una situació de sòl urbà no
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consolidat que si es desencalla per la voluntat dels veïns abans de redactar el POUM
aquests senyors podran solucionar el seu problema i si van la de limitació d’unitat
d’actuació que farà el POUM que és el més probable, aquests senyors difícilment
podran solucionar el seu problema i tindran uns costos superiors als que estan apuntats
en aquest pressupost, la resta d’inversions estan totalment planificades són a càrrec de
quotes dels veïns, la Unitat d’actuació núm. 5 és al polígon de les fàbriques del centre
de la Roca, té 7 sentències judicials en contra que provenen de fa 10 anys, que han
deixat una situació lamentable d’inseguretat jurídica. Aquest matí, ens ha entrat una
altra petició de responsabilitat patrimonial d’industrials que es creuen amb uns drets
que no tenen i que, evidentment, obliga a l’Ajuntament a fer mans i mànigues per
solucionar un problema greu que van deixar vostès i que esperem que amb aquests
50.000 € puguem trobar un projecte de reparcellació que no posi a l’ajuntament un
altre cop contra les cordes en un altre dotzena de contenciosos. A Can Font de la
Parera, la situació és més dolça, aquí hem aconseguit implicar als propietaris, els quals
estan en una associació administrativa de contribuents i es faran càrrec d’aquesta
quota, que és una quota de connexió a la depuradora, aigües amunt, remuntant amb
bomba, quan en aquest moment si no féssim aquesta connexió que tenim pactada
amb el Consorci de la Conca del Besós, les quotes de connexió, ara podrien ser de
l’ordre de 400 o 500.000 € que hauria de suportar el sector, per tant, aquí s’ha fet una
bona feina per evitar que això passi i aquí estan les contribucions especials d’un carrer
que és molt important per donar continuïtat a l’anella viària, per tant, és un pressupost
que, a part del que apareix aquí, hi ha moltes més coses que s’arrosseguen d’altres
anys i que, difícilment es poden posar tècnicament quan tenim la prohibició expressa
d’endeutar-nos perquè estem per sobre d’aquest 75%, estem al 82% que vol dir que no
estem malament si sabem que veníem d’aquells 110 % en què ens vam posar en el
límit. Amb aquest bon comportament del pressupost de l’any 2010, en què hem tingut
1.000.000 € amb els quals no comptàvem, no estan en aquest pressupost 2011, aquest
1.000.000 €. Els ingressos de l’IBI és el que, com ha dit el regidors d’hisenda, és l’ingrés
més estable, el que dóna solidesa al municipi i és el que ens permet afrontar les
despeses fixes, però hi ha una sèrie d’ingressos que s’han convertit en variables quan
abans no ho eren, com són els ingressos que vénen de l’Estat, són aquests...com veieu
aquests ingressos que havien anat pujant a partir dels anys de bonança, l’any 2007
encara és un any abans de la crisi. Aquí passa una cosa singular, l’estat encara ens
ingressa sobre el que ve arrossegant dels anys de bonança, però en canvi no pot
acreditar aquests ingressos i ens demana el retorn, que això va ser una situació molt
greu que vam haver d’afrontar entre els anys 2009 i 2010. Això torna a repuntar.
Aquest era un ingrés estable que es va convertir en un ingrés variable i els ingressos
variables per excellència, l’IBI l’any 2007 estava pressupostat en 2.100.000 €, l’ICIO
perdó, l’impost de construccions i obres i a l’any 2010, com ha dit el Sr. Carles
Fernández, només hem pogut acreditar 240.000 € i en canvi teníem pressupostats
gairebé 600, 590.000 €. Només hem pogut acreditar 240.000 €. Aquí amb prudència
pressupostària, estem pressupostant 500.000. Hi ha una llicència d’aigües TerLlobregat, que ja s’ha tancat l’expedient en sòl no urbanitzable, expedients molt lents
de fa 3 anys que ja ens dóna drets per 240.000 €, per tant, la meitat d’aquests ingressos
que es posen aquí ja no són variables, sinó que els tenim. Hi ha una altra llicència
d’aigües Ter-Llobregat que es pot acostar als 300.000 € i que estem tancant l’expedient
també, per tant, s’acreditaran aquest any i sabem que per sota d’aquests 240.000 €,
que vam acreditar l’any passat, no baixarem, per tant, hem tocat fons, sabem on
estem i sabem cap on es pot projectar el municipi, però no podem tornar a estar mai
més aquí.
L’Ajuntament de la Roca no pot aguantar el seu pressupost sobre un 28% d’ingressos
variables que no se sap si es tindran o no es tindran i un altre despesa variable, que és
la plusvàlua, si veieu aquí quan hi havia compres i vendes per tot arreu, tenia una
certa alçada aquesta columna, aquí cau en picat i la defensem, 300.000 €, aquests
300.000 € els arrosseguem perquè els estem fent, però en canvi l’any passat aquesta
barra s’ha posat aquí dalt perquè hi ha hagut un embargament d’un banc sobre una
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constructora que ens ha fet un ingrés sol de 500.000 €. Amb això no podem jugar, això
pot existir o no pot existir, per tant, què estem fent, màxima prudència pressupostària.
Per primer cop, l’Ajuntament de la Roca pot acreditar ingressos gairebé segurs per
sobre dels 10.000.000 € i amb això hem de donar molts serveis als ciutadans i les mostres
despeses, probablement, estaran per sobre dels 10.000.000 €, però hem de continuar
fent aquest esforç de contenció d’austeritat, ser molt rigorosos i que no se’ns en vagi i
aquí és quan el regidor d’hisenda, li demana complicitat i no li demana que voti a
favor del pressupost, que ja ho sabem que no votarà a favor perquè no n’ha votat mai
cap a favor, però li demana que s’abstingui perquè és un pressupost molt ben
treballat, molt ben estudiat, molt rigorós i que difícilment admet altres opcions. En el
fons el que li està demanant al regidor d’hisenda és que no presenti allegacions com
han fet cada any. SI presenten allegacions, que estan en el seu dret, en el seu legítim
dret com a oposició. Si presenten allegacions retardaran l’aplicació d’aquest
pressupost i, per tant, haurem de continuar treballant amb el pressupost prorrogat i allà
on s’ha pogut fer ajustos per ajudar a les persones o per ajudar a les entitats haurem
d’aplicar el pressupost de l’any passat i retardarem moltes coses, per tant, el que li està
demanant el regidor d’hisenda és que no presenti allegacions. Si les vol presentar, les
presenta. Les analitzarem. Mai han presentat allegacions amb base jurídica, mai s’han
pogut admetre , sempre s’han hagut de desestimar i l’única cosa que han fet és fer
perdre un temps preciós, no només a l’equip de govern, sinó al municipi, a la
ciutadania, al poble, per tant, davant d’un pressupost com aquest, tercer any de
continuïtat, davant d’una situació de contenció, davant d’una situació de rigor, el que
se li demana és que s’abstingui o, com a mínim, si vota en contra no presentin
allegacions en contra.
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 PSCPM, el text del qual, literalment, diu:
“ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès conté la previsió
de l’estat d’Ingressos i de Despeses de l’exercici 2011.
ATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a l’article
168.1 del Text Refós, que estableix el contingut dels Pressupostos dels ens locals.
ATÈS que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del
Pressupost, segons allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
VIST l’Informe d’Intervenció donant compliment a allò que disposa l’article 168.4 del
Text Refós.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no es
presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament el Pressupost de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès per a l’any 2011 amb els següents estats d’ingressos i despeses,
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entenent les modificacions efectuades sobre el pressupost prorrogat no incloses en els
presents estats.
ESTAT DE DESPESES
DESPESES
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
PERSONAL
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

CRÈDITS
INICIALS
3.345.280,82
4.862.468,94
202.372,17
645.722,01
2.913.441,22
0
10.000,00
1.214.615,90
13.193.901,06

ESTAT D’INGRESSOS

INGRESSOS
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I PREUS PÚBLICS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS
REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

PREVISIONS
INICIALS
5.512.851,88
500.000,00
4.315.884,22
2.521.164,96
334.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
13.193.901,06

SEGON.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública no es
presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament les bases d'execució del
pressupost municipal per a l'any 2011 que formen part d’aquest expedient.
TERCER.- Aprovar 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:
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PLACES
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Habilitació de Caràcter Nacional
Secretari/a
Interventor/a
Escala d'Administració general.
Subescala tècnica
Tècnic/a d'Administració General
Tècnic/a d'Administració económica
Subescala Administrativa
Administratiu/va
Subescala Auxiliar
Auxiliar
Escala d'Administració Especial
Subescala tècnica
Tècnica Superior
Arquitecte/a
Enginyer/a t
Tècnic/a de Seveis
Tècnic/a Diciplina Urbanística
Tècnica Diplomada
Arquitecte/a tècnic
Enginyer/a tècnic
Tècnica Auxiliar
Tècnic/a Auxiliar Cartografia
Subescala Serveis especials
Places comeses especials
Tècnic/a Superior serveis personals
Policia Local
Inspector/a
Sergent/a
Caporal
Agent
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 Polisportiu

Número

Jornada

Grup

Compl
Destí

Situació
Administrativa
Ocupada Vacant

1
1

Completa
Completa

A1
A1

24-28
24-28

2
1

Completa
Completa

A1
A1

24-28
24-28

1

8

Completa

C1

18-22

8

10

Completa

C2

14-18

9

1
1
1
1

Completa
Completa
Completa
Completa

A1
A1
A1
A1

24-28
24-28
24-28
24-28

1

1
1

Completa
Completa

A2
A2

22-26
22-26

1
1

1

Completa

C1

18-22

1

Completa

A1

24-28

1

1
1
3
17

Completa
Completa
Completa
Completa

A2
C1
C2
C2

22-26
18-22
14-18
14-18

1
3
16

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

Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa

A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
E
E

24-28
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
18-22
18-22
18-22
14-18
14-18
14-18
14-18
10-14
10-14
10-14

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
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Servei de neteja
Peó
Repartidor/a Celador
PERSONAL EVENTUAL
Assesor/a de Planificació Teritorial
Assesor/a de l'àrea de Servei I
Atenció a les persones
Assesor/a d'Alcaldia

1
3
1

Completa
Completa
Completa

E
E
E

10-14
10-14
10-14

1
2

1

Parcial

A1

26

1

1
1

Parcial
Parcial

A2
A2

24
24

1
1

1
1

QUART.- Aprovar la relació de llocs de treball, que figura a l’expedient administratiu i
publicar-la al BOP i al DOGC.
CINQUÈ.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 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 2011 definitivament aprovat en el supòsit de no produir-se reclamacions en el
termini esmentat pels interessats.
SISÈ.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de
Catalunya a través del Departament de Governació i Administracions Públiques.”
B-2 Declaració de les obres de construcció de més mòduls prefabricats en la peça
d’equipament de Santa Agnès de Malanyanes ubicada en el sector SPR-5 on ja
existeixen mòduls de l’escola de Santa Agnès de Malanyanes, d’especial interès o
utilitat municipal als efectes d’una bonificació del 95% de l’ICIO.
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia que tracta de la declaració
les obres de construcció de més mòduls prefabricats en la peça d’equipament
Santa Agnès de Malanyanes ubicada en el sector SPR-5 on ja existeixen mòduls
l’escola de Santa Agnès de Malanyanes, d’especial interès o utilitat municipal
efectes d’una bonificació del 95% de l’impost de construccions i obres.
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Té la paraula, la regidora d’ensenyament, la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Bé, us posaré una mica en antecedents. Com ja sabeu enguany va
començar la nova escola de Santa Agnès, és una escola, de moment, petita, però la
previsió és que es converteixi en una escola gran que no vol dir una gran escola
perquè ja ho és ara, encara que sigui petita i aquesta escola actualment consta de 2
mòduls, un mòdul que s’utilitza pels nens d P-3 , pel menjador i despatxos de direcció i
d’atenció als pares i l’altre, l’aula de psicomotricitat, si no m’equivoco i l’altre mòdul
està habilitat pels nens que fan P-4 i P-5. Al mig hi ha una zona, és a dir, aquests serien
els 2 mòduls que hi ha actualment i la zona de porxo que seria la zona aquesta de
davant i el que està marcat amb un to més groguenc seria el que s’utilitza com a zona
d’esbarjo i de pati.
La Generalitat de Catalunya, el Departament d’Ensenyament concretament ens ha
demanat declarar aquestes obres d’utilitat pública la construcció dels nous mòduls
que s’hauran d’habilitar en aquesta zona per poder suportar el creixement de l’escola.
Tenim actualment 17 inscripcions pel nou curs de P-3, amb la qual cosa és necessària
la installació d’un nou mòdul. Amb aquesta declaració que es va demanar amb una
instància entrada pel Departament d’Enseyament al gener d’enguany amb la qual es
pretén és que es pugui bonificar fins a un 95% els impostos i les taxes que es deriven
d’aquesta construcció. Amb això el Departament s’estalviarà aquests diners i bé, pel
que fa referència a nosaltres, res més a dir.
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Mireu, aquí teniu una fotografia dels 2 mòduls i el tercer mòdul, en principi, anirà a
continuació d’aquests 2, seria aquest.
Aquesta setmana passada, el regidor delegat de Santa Agnès va acompanyar al nou
delegat del Vallès Oriental i Maresme a visitar aquestes installacions i hi havia diferents
propostes per installar aquest nou mòdul. No se sabia si just davant del segon, si al
costat, doncs amb els tècnics del Departament veient l’obra in situ i tal com estava
situat van creure que el més idoni era situar el tercer mòdul a continuació. Nosaltres, el
dimecres vam anar a la Delegació i un dels temes importants era parlar amb el
delegat i amb els tècnics responsables de planificació, el Sr. Josep Mª Rambla,
sobretot, la necessitat de començar a treballar amb la redacció d’aquest conveni que
pugui permetre a l’ajuntament avançar feina i que l’obra pugui ser una realitat. Aquest
sistema l’hem utilitzat aquí, a la Torreta, per la construcció de la nova escola i realment,
ara estem a final de mandat i jo, com a regidora d’ensenyament, estic molt contenta i
satisfeta de la feina que hem fet l’ajuntament conjuntament amb el Departament
d’ensenyament. Ha estat un treball dur, hem treballat molt tots en una sola direcció,
molt junts, i realment aquí s’ha demostrat amb la nova escola que era una promesa de
feia molts anys i realment i que ara s’ha fet realitat i això a mi em fa sentir
especialment orgullosa. Igualment, la construcció o l’inici de la nova escola a Santa
Agnès que també va ser un tema que el vam treballar des de molt al principi, vam
mirar la possibilitat de poder fer-la on estava l’escola unitària anteriorment. Des del
departament es va preveure que es faria petita de seguida. Els fets han demostrat que
teníem tots raó que l’escola de Santa Agnès era una necessitat i la veritat és que jo
n’estic molt contenta d’aquesta feina. Res més, moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari, Sr. Albert Gil, en nom
d’Esquerra Republicana de Catalunya ?
Sr. Gil.- Des de l’equip de govern i des d’Esquerra també ens congratulem de la feina
feta i de la possibilitat que en aquest mandat s’hagi fet tan bona feina en l’àmbit
educatiu. També és una de les coses que ens ha unit a tots. Entenc que en aquests 4
anys de tan difícil com ho diria jo relació, no sé, entre l’equip de govern i l’oposició a
l’hora de trobar temes que ens ajuntin o que poguessin votar el mateix o la mateixa
manera de veure les coses, entre el tema aquest , el tema de les escoles, això és un fet
evident que ens ajunta a tothom. Si bé, al principi, quan es va comentar el tema de la
possibilitat que hi hagués l’escola a Santa Agnès, hi va haver uns dubtes bastant
importants, però pel fet de saber si el Departament ho veuria bé, si farien l’escola, si tot
el que estaven explicant podria desenvolupar-se tal i com estàvem dient. Els dubtes
també venien generats per la possibilitat que el Departament, en aquesta situació
actual, que no cal dir que quan ens accepten el tema del collegi i ja hem entrat a la
crisi i en una crisi molt important i era difícil de poder imaginar que seria una realitat en
aquest mandat. Llavors, ha estat possible i bé, tot i entendre que seria molt important
que tinguéssim ja la possibilitat de redactar un projecte del nou edifici, doncs la
situació poder és tan, tan dolenta que no ens ho permet, però hem d’estar molt
contents que aquest any hi hagi 17 noves preinscripcions. Això vol dir que la gent ha
fet una aposta important pel collegi. Anar a un collegi i fer una prova ha estat també
perquè els pares hi han posat una confiança i han posat en mans de l’equip docent
als seus fills i això vol dir que la gent està contenta, que la gent n’ha parlat bé i per això
aquests 17 preinscrits, per tant, no ens queda més que felicitar-nos, esperar que quan
més temps puguin passar aquí millor, però que de ben segur mentre estiguin aquí la
qualitat de l’aprenentage serà molt bo, és una possibilitat que molts pares voldrien
tenir de poder dur a una escola tan centrada i tan concreta als seus fills i bé, repetir
que la feina s’ha fet molt bé i que n’estem molt contents.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Miquel Estapé?
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Sr. Estapé.- Sí, voldria recordar que això que estem aprovant ara o el que aprovarem a
continuació amb el vot unànime de tots és simplement donar una bonificació perquè
el Departament d’Ensenyament no pagui l’impost de construccions per la installació
d’aquest mòdul. Ara bé, si es vol fer una reflexió més oberta sobre l’escola de Santa
Agnès, doncs benvinguda sigui i més avui que tenim un públic ampli. Aprofito
l’avinentesa per fer aquesta reflexió igual que ha fet el regidor de l’equip de govern.
Primer de tot agrair les paraules del Sr. Albert Gil, el qual ha fet un agraïment a la feina
de tots els que han donat suport a aquest projecte i nosaltres li hem donat tot el nostre
suport i li agraeixo especialment perquè jo crec que les coses és just reconèixer la feina
de cadascú i nosaltres li hem donat sempre suport en aquest projecte. Ens ha
desagradat i ens ha ferit les paraules del Sr. Álvarez que ha dit que aquest projecte
s’havia fet malgrat l’oposició ens sap greu aquestes paraules. També recordar que
aquest és un projecte de l’escola de Santa Agnès per a nosaltres el projecte més
important de Santa Agnès d’aquest mandat, amb molta diferència que s’ha fet per
diversos motius, el principal perquè l’administració competent, és a dir, la Generalitat
de Catalunya va decidir en el seu moment apostar per aquesta escola, per tant, el
primer reconeixement és per aquella administració que ha finançat aquesta obra.
També reconeixement a l’equip de govern a la feina que havien fet equips de govern
anteriors que van aconseguir, per exemple, la sessió dels terrenys on s’ha ubicat
aquesta escola, provisionalment o els terrenys en els quals s’ubicarà definitivament, per
tant, aquí hi ha hagut una feina continuada al llarg del temps i la suma del treball de
molts equips de govern ha aconseguit que quan hi ha hagut prous nens a Santa
Agnès, que no n’hi havia abans, no n’hi havia prous abans per justificar una escola,
quan hi ha hagut prou nens per portar a terme aquesta escola. Per tant, ha estat la
suma de les aportacions de diversos equips de govern. Ara mateix, els nens i nenes de
Santa Agnès estan en mòduls també volem dir que són molts dignes, que són molt
correctes i llavors és quan es pot impartir una educació de qualitat i, per tant, nosaltres
defensem que aquests mòduls a diferència d’algunes crítiques en algun altre moment i
en el mateix plenari en què es menyspreava parlant de barracons amb un to molt
despectiu, creiem que hem de prestigiar l’escola pública i més, en aquests moments i
dir que són unes installacions molt correctes i molt dignes i coincidim amb la regidora
que és una gran escola, que és petita, però que és molt familiar, és molt entranyable,
els pares estan molt units, estan amb molta empenta, amb molta illusió i que volem
que creixi i perquè volem que creixi aquesta escola, creiem que des de l’ajuntament,
on s’han fet passos importants per consolidar, se n’ha de fer un altre de nou i aquest
altre de nou és encarregar un projecte de la nova escola. És cert que la competència
és de la Generalitat i també és cert que en els darrers anys tant a l’escola de la Torreta
com a l’escola Mogent, el projecte l’ha redactat o se n’ha encarregat l’ajuntament.
L’Ajuntament ha avançat els diners, ha realitzat el projecte, ha pogut promoure la
participació de tota la comunitat educativa i després la Generalitat al cap d’un temps
ha retornat els diners o està en procés de retorn en el cas de la Torreta. Demanem que
es faci el mateix i si hi ha una bona entesa, com ha dit l’Alcalde, amb la delegada
territorial ... perdó? ... el delegat, perdoni. M’he confós amb la subdelegada que vostè
va mencionar l’altre dia, però si hi ha una bona entesa amb el delegat, nosaltres el
que demanem, bàsicament, és que en el pressupost, que és una declaració
d’intencions de les actuacions que es vol portar a terme aquest projecte tan
interessant perquè aquesta gran escola encara pugui créixer una mica més. Ens diu
que necessitaran signar un conveni. Bé, aquesta escola se sap que està installada en
aquesta ubicació des de fa més d’un any. Han tingut tot un any per poder treballar
aquest conveni. Sembla ser que no ha estat possible durant tot aquest temps. No dic
que no ho hagi intentat, però no ha estat possible. Bé, doncs potser en alguns
moments des de l’ajuntament s’ha d’anar un pas més enllà i assumir uns certs riscos i
incloure aquesta partida, aquesta inversió en el pressupost per nosaltres és molt
important de cara als pares i mares de Santa Agnès. Si després amb el Departament
d’Educació, tot i la bona entesa, no s’arriba a un acord, al final aquest projecte no
s’acabarà realitzant, però la declaració d’intencions de l’ajuntament ha de quedar
clara en el moment de l’aprovació del pressupost. Per això, insistim en aquest tema
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perquè els pares i mares hem de tenir clar que l’ajuntament aposta totes perquè
aquesta escola es construeixi al més aviat possible. Què és el que és realista? Doncs,
que aquest any l’ajuntament avanci els diners per encarregar el projecte. Després
veurem quan es pot construir, és cert que és molt més complicat, no és el mateix
gastar-se 60, 70 o 80.000 € d’un projecte que 3.000.000 € que pot costar la construcció,
però tenint en compte que mentre es contracta el projecte, els arquitectes comencen
a treballar i es lliura el projecte, podem anar tranquillament, se’n pot anar a un any,
creiem que s’ha de començar a treballar al més aviat possible. D’aquí a un any, la
Generalitat estarà en condicions de començar l’obra? No ho sabem, nosaltres no
tenim la certesa, no tenim aquesta certesa, però sí que creiem que l’ajuntament ha de
fer la seva part de la feina i la seva part de la feina, la seva part de responsabilitat
pensant en els veïns de Santa Agnès és donar un missatge clar als pares que
l’ajuntament aposta perquè al més aviat possible aquesta escola es construeixi.
Tenim una cosa amb la qual podem jugar i que vostè Sr. Ros coneix molt bé i són molt
cars de lloguers i a la Generalitat no li interessa estar pagant per un lloguer
excessivament, massa temps, per tant, si l’ajuntament fa aquest pas de primer el
pressupost i després formalment, si volen un acord de ple, demanar a la Consellera
d’Ensenyament que vol iniciar els tràmits per redactar aquest projecte, a mi, em costa
veure que ens diguin que no. Una altra cosa és quan es construirà, però en tot cas,
quan la Generalitat tingui diners, torni a tenir diners, el projecte de Santa Agnès ha
d’estar redactat de seguida, no hem d’esperar aleshores un any a què s’encarregui el
projecte. Quan torni a haver-hi diners i està clar que aquesta escola s’acabarà fent
perquè els nens en algun lloc han d’estudiar, a algun lloc han d’anar perquè això és
un servei bàsic perquè aquesta escola s’acabarà fent quan hi hagi aquests recursos
econòmics, des de l’Ajuntament de la Roca hem de tenir el projecte a punt redactat i
fet perquè es comenci aquesta construcció i això és el que nosaltres li demanem i si vol
ho podem fer en un acord de ple, tots conjuntament, demanant a la consellera que
volem fer-nos càrrec de la redacció d’aquest projecte, que ja sabem que a dia
d’avui, no es pot garantir la construcció, però sabem que serà demà o demà passat,
serà d’aquí 9 mesos o d’aquí un any o un any i mig, la Generalitat haurà començat la
construcció d’aquesta escola. Aquest és el prec que li fem per aconseguir el que
vostès han comentat, el que ha estat un gran èxit que és engegar aquesta escola de
Santa Agnès, recuperar aquesta escola que fa 15 anys existia a Santa Agnès i s’acabi
consolidant. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Li contesta la regidora d’ensenyament i després li
contestarà el Sr. Álvarez per allusions. Molt bé Sr. Jordi Font
Sr. Pujol.- jo només vull dir que m’ha agradat expressar la satisfacció per part de la
regidoria que ens semblava que la feina s’havia fet ben feta, doncs, es podria
demostrar amb fets. Vostè Sr. Estapé va més enllà i ens ha fet una lliçó i ens ha explicat
els passos a seguir perquè les coses funcionin. Em sembla que durant aquest mandat
ho hem fet solets i ho hem fet molt bé i em diu que li hem de dir a través d’un ple a la
consellera que volem fer aquest conveni per redactar nosaltres el projecte. Això ja
vam fer-ho ahir i no ens va fer falta un acord de ple. Ahir vam anar a la Delegació i ho
vam comunicar al nostre interlocutor, la Sra. Consellera, la qual és la delegada
territorial. Em sembla que la feina la estem fent com s’ha de fer i l’estem fent en la
mateixa línia en què l’hem fet fins ara i els èxits assolits demostren que les coses es fan
bé, només volia fer aquesta petita puntualització perquè vostè ha fet una llarga
explicació que potser no feia falta que fos tan llarga.
Sr. Alcalde.- Sr. Álvarez, per allusions?
Sr. Álvarez.- Sí perquè, a veure, si he dit alguna cosa que l’ha molestat no era la meva
intenció en aquell moment. Com que no era la mena intenció, tampoc crec que hagi
de demanar disculpes perquè crec que no he dit res que no hagués de dir. A mi.
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M’agradaria, després d’escoltar la seva intervenció, dir una cosa a la gent que ens
està escoltant aquí i és que vostè és tan alarmista que potser algú pot arribar a la
conclusió que si no signem un conveni o no fem un projecte ara mateix, avui, l’escola
no es farà i això no és cert, no cal fer un projecte ara, l’escola està funcionant i
l’ajuntament i felicito a la regidoria, ha fet molt bona feina, per tant, les coses s’han de
fer ben fetes, amb planificació, parlant amb qui hem de parlar i no intentant forçar
coses que després ens poden comportar males experiències, per tant, que ningú surti
d’aquí amb la sensació que hem de fer ràpidament un projecte perquè sinó l’escola
de la Torreta que vostè... perdó ... de Santa Agnès. No es farà i no continuarà en la
qualitat que té ara. Això no és cert. És lleig, a més a més, que algú, en el seu cas és
latent , vulgui treure un profit polític d’una situació com aquesta que ho ha fet , ja ho
sabem, parlar amb els pares i dir que això s’havia de fer imminentment. Això és lleig,
com a mínim. La situació està controlada, l’escola de Santa Agnès és una realitat i no
cal córrer tant, la veritat. La presa de vegades és mala consellera. La feina està ben
feta i, per tant, no cal fer més del que ja estem fent per molt que vostè intenti
transmetre aquesta sensació que les coses no funcionen, a més...
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, el Sr. Álvarez està en ús de la paraula i vostè tindrà una
intervenció i la farà tan llarga com desitgi, per tant, esperi el seu torn ...
Sr. Estapé.- jo, el que li demano és que faci d’alcalde ...
Sr. Alcalde.- El que m’agradaria és precisament que vostè no interrompés, per tant, el
Sr. Álvarez acabarà la seva intervenció, si no l’hagués citat, no hagués intervingut per
allusions, per tant, mesuri les seves paraules i evitarà aquestes intervencions. Té alguna
cosa més a dir, Sr. Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí, és normal que els nervis comportin aquesta actuació i, de fet, no es la
primera vegada que passa que quan estic parlant, i ho estic fent en un to que jo crec
que no hauria de molestar, doncs des del grup de l’oposició se’m talli i se’m talli el
discurs, no?, però que el missatge quedi clar, l’escola és una realitat, la tenim aquí i
vostès van estar a favor de l’escola quan això ja estava en marxa i aquesta també és
una realitat, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, bé jo m’he afegit a la felicitació de la regidora com en tants i tants d’altres
punts i segur que passaran després, tothom té tendència a sortir d’allò que realment
parlem perquè si realment parléssim sempre d’allò que pertoca a cada punt, la
majoria de vegades vostès haurien de reduir molt les seves ...sí, sí, vostès...sí, sí, vostès i
vostès... les seves argumentacions perquè acaben anant a lloc i portant l’aigua al seu
molí i portant l’aigua on els interessa, per tant, jo entenc el sentit del seu comentari,
però jo llavors li faria el prec que llavors l’interioritzem per tots els temes que portem a
ple. De fet, és un punt que és només demanar la bonificació del 95%, però és un punt
com que vol dir que la Generalitat segueix fent la feina tan bé com que li pertoca al
departament després de la feina que des de l’ajuntament s’ha fet. Per altra banda,
del que també vostès són plenament conscients segur vaja. Quan vostès estan
negociant amb una persona. Si aquesta persona se la salten, llavors diuen, a veure
nosaltres estem negociant amb el responsable en aquest moment d’educació de la
zona, doncs no és normal que si pactem unes coses amb ells i estem pactant uns
tràmits, després vulguem córrer a passar-nos-ho o renegociar coses que estem parlant
amb ells. Jo entenc que si s’està fent una feina i la feina està anant bé una possibilitat
és la que vostè diu de redactar el projecte, però segur que això es pot parlar amb ells,
és més, se n’ha parlat, fins i tot, amb l’antic govern i ells també ho veien bé, però en el
seu moment quan pertoqués, per tant, jo entenc que si les coses es van portant a
terme i es van portant bé, potser no cal saltar-nos a una persona tan important dins
d’un tipus de negociació com és aquest, recordem que aquest tipus de gent també és

27

la gent que quan hem aconseguit avançar terminis respecte d’allò que podria ser una
greu situació a l’escola d’aquí, de la Torreta o amb el tema de l’escola bressol de la
possibilitat que quan acabem una obra en comencem una altra i totes aquestes coses
es vagi lligant tant i tant bé, doncs sempre ha estat parlant amb aquesta gent que
tenen aquests càrrecs, per tant, és una possibilitat, però jo crec que la possibilitat
d’anar a fer precs als consellers és important, però també quan veiem que la feina no
avança, si veiem que la feina va avançant, potser no ens hauríem de saltar aquest
tipus de persones i segona la gent i la tranquillitat, com en tantes altres coses, és si tots
anem a un amb els pares i quan els pares vénen i ens pregunten: escoltem això de la
Torreta anirà per no sé quants anys, no s’està treballant i no sé què, si tothom tenim clar
que la feina que s’està fent és una i fem el mateix discurs, els pares tampoc se’ns
posaran tan neguitosos o tindran una sensació que això no és cert i que el collegi no
anirà endavant, per tant, jo crec que la manera també de calmar-los sempre és amb
aquestes coses com bé he dit, hem tingut el suport de vostès i en cap moment jo he dit
que això fos una feina exclusiva perquè si la realitat ens porta a poder fer una obertura
d’aquest collegi és unes peticions, però unes peticions que fins aquell punt i fins aquell
moment, jo recordo que quan vàrem parlar del tema de l’obertura del collegi vam dir:
“ Ostres, sense haver-ne parlat durant tant de temps ara ja veurem si hi haurà una
reacció per part de la gent, doncs bé, la gent ha reaccionat, està anant tot bé i, per
tant, jo crec que la manera en què estem treballant és la correcta i que així hem de
seguir així, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Miquel Estapé ?
Sr. Estapé.- Sí, intentaré ser breu. Jo Sr. Ros, ara en el meu torn de paraula i disculpi
abans per la interrupció, però, en tot cas, el que li demanem és que tingui les mateixes
regles d’intervenció per a tothom. Li demanem respecte institucional. Tenim un torn de
paraula per a cada partit polític i a més a més, l’Alcalde té la potestat legal
d’intervenir i tancar els debats. Si, a més a més, s’hi afegeixen altres intervencions per
referències que només poden fer referència a la allusió, el que demanem és el mateix
tracte per a tots els grups i que després nosaltres també puguem intervenir lliurament
com ha fet el Sr. Álvarez quan ha fet referència a les allusions. El Sr. Álvarez ha fet uns
comentaris, m’ha acusat d’alarmista. Potser no m’he expressat bé, però jo no he dit en
cap moment que no es farà, que no es construirà aquesta escola. No ho he dit en cap
moment. No ha estat la meva intenció crear cap mena d’alarma en aquest sentit. El
que sí que he dit és que entenc que tots volem que aquesta escola es construeixi al
més aviat possible i que si l’ajuntament assumeix la redacció del projecte es farà més
aviat, com es va fer més aviat l’escola Mogent en el seu moment i com es va guanyar
també un cert temps en la construcció de l’escola de la Torreta. Això és el que diem i
com que tots ens preocupem pels nens de Santa Agnès, tots volem que tinguin la
installació definitiva al més aviat possible. Tots volem que estiguin en els millors espais i
en la millor escola. Estan en una escola molt correcta, però tots volem el millor per
aquests nens i nenes i això passa perquè es construeixi el nou edifici, per tant,
alarmisme cap. Preocupació perquè els nens i nenes tinguin en el seu espai definitiu al
més aviat possible, tota. És cert que hem anat a parlar amb pares i mares i tant, és la
nostra feina anar a parlar amb la gent, escoltar, parlar de les seves inquietuds sobretot
si alguns pares et demanen parlar amb tu, sobretot, al menys nosaltres ho fem així Sr.
Álvarez, no sé el seu cas, però a nosaltres ens demanen poder parlar i conèixer la
nostra opinió és que ens agradaria que en el pressupost de l’any 2011 hi hagués una
partida per a la redacció del projecte i la nostra opinió és que des de fa un any
creiem, considerem que s’hauria d’haver treballat en la redacció d’aquest conveni i la
nostra opinió també és que igual que es va fer amb l’escola Mogent, que es va
tramitar en parallel l’assignatura d’un conveni amb la redacció del projecte i es va fer
en parallel per guanyar temps, doncs ara es podria fer el mateix perquè la signatura
d’aquests convenis pels motius que sigui, abans i ara, és molt lenta i el que li demanem
és que intentem guanyar un cert temps, tenint en compte que la redacció d’un
projecte és lenta, sobretot si es vol fer de forma participativa i oberta, per tant, torno a
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repetir, tot el procés d’execució del projecte contractació, redacció, les esmenes del
Departament és tranquillament un any i d’aquí a un any, si la situació econòmica ha
millorat, quan el Departament d’Ensenyament digui per a quines escoles comença a
construir el que hi hauria d’haver primer a la llista, hauria de ser l’escola de Santa
Agnès perquè té el projecte redactat i no haver d’esperar un altre any perquè
aleshores diu, bé, ara que tinc diners, ara signarem el conveni o ara encarregaré jo el
projecte i, per tant, estaré un any redactant el projecte i ens anirem tranquillament a
l’any 2013 o 2014, el que estem dient és que intentem avançar-nos i que l’ajuntament
de la Roca pot assumir perfectament avançar aquests diners. El nostre comentari Sr. Gil
no es per saltar-nos a ningú, sinó que la nostra proposta anava en la línia de deixar
clara una declaració d’intencions, un acord de tot el plenari respecte d’una
determinada direcció, que és que volem assumir la redacció d’aquest projecte.
Normalment aquest tipus d’acords s’adrecen a la persona, a la màxima instància del
Departament, ho podríem fer al Delegat Territorial, normalment s’adrecen, això no vol
dir que ens saltem a ningú, simplement que ens adrecem a la màxima responsabilitat i
després, en tot cas, es parla amb la persona adequada conforme s’ha fet o se li dóna
trasllat o se li dóna còpia.
Insisteixo que, de vegades, s’ha d’assumir, s’ha d’anar una mica més enllà d’allò que
diuen les normes del protocol i aquesta setmana, avui som dijous, va ser el dimarts. Es
va fer una presentació aquí al costat al projecte de l’escola de la Torreta, una bona
iniciativa i un bon projecte, eh? A mi m’agrada personalment. En aquesta presentació,
hi va estar l’Alcalde, el regidor de la Torreta, hi va estar l’arquitecte redactor i em
sembla que és una nova iniciativa i que els pares vam poder conèixer més a fons el
projecte que s’estava construint i donar la seva opinió i el seu parer, em sembla que
això ningú ho discuteix . Ara bé, segurament si haguéssim hagut d’esperar que vingués
un representant de l’administració que està construint que té l’encàrrec de
construcció, que és de GISA, hi ha un representant del Departament d’Ensenyament
que és qui ha fet i qui té la responsabilitat final de l’escola, potser aquesta reunió no
s’hagués pogut fer per molt motius. Per tant, vostè va prendre la iniciativa i el felicito i
va anar una mica més enllà del que tocava i si hagués hagut d’esperar que tothom
s’hagués posat d’acord per venir aquest dia, tenint en compte les diferents
responsabilitats, no s’hauria fet aquesta presentació als pares. Doncs amb el projecte
de l’escola passa el mateix, si hem d’esperar que la Generalitat d’aquí un any, bé el
mes de maig aprovarà pressupostos i ja sabem que no hi haurà diners per aquestes
coses perquè ja ho ha dit la consellera públicament. Si hem d’esperar a veure el
pressupost de l’any que ve, a veure si es comença a redactar al 2012 perquè al 2013
tinguem el projecte fet i després veure si al 2013 hi ha diners o no per a la construcció i
passem al 2014, doncs el que li estem dient és que des de l’ajuntament de la Roca,
amb la importància que té aquest projecte, comencem ara i per l’any que bé
tinguem ja el projecte i quan hi hagi diners per a la construcció, estigui el primer de la
llista. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Hem començat un debat que potser no correspondria
amb el punt perquè estem aprovant la bonificació del 95 % a la Generalitat de
Catalunya que és una situació de collaboració entre administracions, una situació de
“fair play”, alguns ajuntaments li cobren la llicència d’obres, l’ICIO a la Generalitat de
Catalunya. A la Roca no ho hem fet mai, entenem que és un edifici d’interès collectiu
de gran importància i, per tant, no li cobrem i el mòdul que han de posar de més no li
cobrarem. A partir d’aquí, s’ha generat un debat en el qual jo, Sr. Estapé, em sembla
que vostè ha de situar-se perquè ens està demanant que cometem una irregularitat.
Ens està demanant que incloem una partida en el pressupost d’una competència que
no tenim. Llavors, quan jo li demani informe a la Secretària o a la interventora em
faran un informe desfavorable perquè em diran vostès no es dediquen a fer escoles
perquè les competències estan a la Generalitat de Catalunya. Per tant, jo és que vostè
està intentant fer el mateix que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar al govern, un
deute de 3.200.000 € que no tenia diners per pagar-se. Ara estem parlant de 100,
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120.000 €, l’Ajuntament de la Roca pot trobar aquests diners, però els pot trobar quan
sàpiga per on entraran i per on sortiran. Quan la Generalitat de Catalunya digui 100,
120.000 € en conveni signat perquè vostès redactin anticipin la redacció del projecte
i un cop aquest projecte es presenti, nosaltres els abonem aquesta quantitat, per tant,
una entrada d’ingrés, una sortida de despesa. Llavors, és quan podrem fer això. Tot el
demés és d’una gran imprudència pressupostària i això no ho podem fer perquè
modificar un pressupost és molt fàcil, és un acord de ple i en el moment en què aquest
conveni estigui signat, ho podrem fer. Avantatges que tenim en aquest moment?
Estem a la Torreta avui, aquí al costat s’està construint la nova escola de la Torreta.
Quan nosaltres vam entrar a governar al juny de l’any 2007 no hi havia conveni per fer
l’escola de la Torreta, per tant, no teníem competències. Parlar, la paraula del
conseller és la paraula del conseller, no és un document escrit amb validesa jurídica.
Un ajuntament no pot basar-se ne la paraula d’un conseller, sigui qui sigui, no en tot
cas pot treballar amb la paraula d’un conseller per obtenir els documents públics
necessaris per poder treballar, però mai amb la paraula es pot cometre una despesa
en el cas de la Torreta de 180.000 € , si no recordo malament de cos de projecte. Què
va passar amb el projecte? Que el govern tripartit, el segon tripartit s’estava reubicant
s’estava resituant, el conseller no sabia com havia de portar les coses i hi havia la
delegació de Barcelona comarques que passaria a ser la delegació del VallèsMaresme. Per organització 1 any i mig, 1 any i mig sense interlocutors a la Generalitat,
sense poder parlar amb ningú. Els darrers temps eren patètics, és que estem posant els
mobles a Mataró, no tenim telèfon, no tenim res. Després sí que haig de dir que el
Delegat dels serveis territorials que és el nom correcte, el Sr. Josep Mª Fernández del
qual vaig tenir ocasió d’acomiadar-me personalment fa cosa d’un mes, mes i mig
quan em va adreçar una carta de comiat. El vaig voler trucar personalment i agrair-li
la gran collaboració del govern, del director dels serveis territorials de la Delegació del
Vallès Oriental- Maresme amb el qual vam poder treballar molt a gust per poder fer un
gran projecte per a la Torreta. Un projecte que no només és un projecte educatiu, sinó
que és un projecte que mobilitza dinàmiques urbanes i dinàmiques humanes que va
més enllà de l’àmbit de l’escola i que genera pobles, genera espais de cohesió, espais
de relació, una escola que podrà donar molt més de sí. Això mateix és el que volem fer
a Santa Agnès. Quin és l’avantatge? Quina és la gran diferència? Que en el moment
en què van nomenar, el nou govern de la Generalitat, consellera a la Sra. Irene Rigau
vaig demanar hora i ahir amb molt bon criteri la Sra. Irene Rigau no ens va atendre ella
personalment, tot i que insistiré amb l’hora perquè també hi ha el tema de l’institut
que també és pels alumnes de la Torreta i s’ha de parlar amb la consellera com va dir
ahir el Director del serveis territorials, però ahir ens vam poder reunir amb les persones
que tenen les funcions executives, que és el Director del Serveis Territorials, per tant, la
celeritat amb el nou Govern de la Generalitat ha estat extraordinària. Ahir vam parlar
de conveni, vam parlar d’urgències i no podem posar el carro per davant dels bous,
deixem que cadascú faci la seva feina, la que s’ha de fer. Si d’aquí a pocs mesos,
tenim aquest conveni en condicions el signarem, farem una modificació del pressupost
i treballarem amb el mateix criteri, amb una escola que a Santa Agnès serà un edifici
singular, serà un edifici important com ho és a la Torreta a diferència de l’escola
Mogent que no dinamitza dinàmiques urbanes perquè només es va pensar com a
escola . En aquest cas, podrem treballar molt a gust, tant a gust com vam treballar
amb el Departament fins ara perquè ahir la reunió va ser molt cordial i puguem
treballar perquè l’escola de Santa Agnès sigui una realitat. Una escola de Santa Agnès
que li vam demanar al Departament que la iniciés no aquest any 2010-2011, sinó
l’anterior 2009-2010 i no ho van entendre, no ho van considerar oportú, però finalment
li van assignar un número de registre. A partir d’allà vam començar l’embrió que
gestava l’escola de Santa Agnès, un somni impensable fa 4 anys és el nostre programa
electoral posàvem intentarem fer l’escola de Santa Agnès, intentarem, perquè sabíem
que seria molt difícil, és un èxit haver-ho aconseguit, és un èxit que en un mandat
s’hagi concedit 3 escoles, és un èxit sense precedents i això, evidentment, com ha dit
la regidora d’ensenyament, ens fa sentir orgullosos i és lògic que la regidora ho hagi
volgut expressa perquè la seva regidoria ha complert amb els compromisos adquirits
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amb els ciutadans i a partir d’aquí, s’ha generat un debat que poder no tenia res a
veure amb aquest punt perquè l’única cosa que estem fent és bonificar amb el 95%
que a la pràctica és al 100% perquè aquell 5% no es reclama al Departament
d’Ensenyament que d’aquí a uns dies ens demanarà una llicència d’obres per posar el
següent mòdul i que esperem que no se n’hagin de posar gaires més, com va passar a
l’escola Mogent que van estar 5 anys o com aquí a la Torreta que ja portem uns
quants anys afegint mòduls. Esperem que pugui ser molt més àgil i que aquesta feina
que sí que ho ha dit molt ben dit vostè, Sr. Estapé. Aquesta feina continuada de
diferents administracions al govern municipal que a l’any 91 aprova el Pla General
dóna pautes per generar sòl públic. El govern que després, de diferents colors, han
generat sòl públic en aquest cas en aquest Pla Parcial es va aprovar en un govern de
Convergència I Unió, on està aquesta escola provisional i on ha d’anar l’escola
definitiva es va aprovar en un govern del PSC, per tant, aquesta feina continuada,
aquesta feina que és la lògica, la que s’ha de fer, la feina que es rema i empenta
sempre en el mateix sentit és la que permet progressar a un municipi, per això ha estat
possible amb la feina de tantes i tantes persones que han passat per aquesta casa per
l’Ajuntament de la Roca, que s’han deixat la pell textualment per servir al poble, per
això podem tenir els equipaments que tenim i no només per l’acció d’un equip de
govern, sinó per tots uns procedents que ens porten a assolir aquests èxits. Passem a
votació?

Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vista la instància presentada pels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 20/01/11 amb
NRGE 303/11, per la que sollicita la bonificació de les taxes i impostos referent a unes
obres consistents en la installació de més mòduls a l’Escola de Santa Agnès de
Malanyanes que ha de sollicitar per tal de donar resposta a l’escolarització del
municipi.
Vist l’informe emès per la Interventora Municipal en data 10 de febrer de 2011 de la
qual es desprèn que només es pot bonificar fins a un 95 % l’ICIO de les obres a realitzar,
sempre i quan concorrin els requisits de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 3, i
que la resta d’ordenances municipals no preveuen cap altra bonificació o exempció
en tributs que puguin gravar l’activitat educativa.
Atès que concorren els requisits establerts en l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 3
reguladora de l’Impost sobre construccions i installacions i obres.
Atès que l’òrgan competent, per a la declaració de les obres com d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació, és el ple de la corporació.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- DECLARAR les obres de construcció de més mòduls prefabricats en la peça
d’equipament de Santa Agnès de Malanyanes ubicada en el sector SPR-5 on ja
existeixen mòduls de l’escola de Santa Agnès de Malanyanes, d’especial interès o
utilitat municipal als efectes d’una bonificació del 95% de l’ICIO.
Aquesta declaració tindrà només efectes per una sollicitud de llicència d’obres que
presenti la Generalitat per a la installació esmentada de mòduls.
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SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. ”
B-3. Aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca
del Vallès per permetre un únic sentit de circulació en un tram de la carretera BV-5001.
(anella viària.)
Sr. Alcalde.- Tractarem...ha de marxar el Sr. Jordi Font.
Sr. Font.- Sí, per motiu de treball.
Sr. Alcalde.- Marxa per motius de treball.
Sr. Font.- Em deixa fer una precisió només d’això que ha comentat ara?
Sr. Alcalde.- Sí.
Sr. Font.- Em deixa o no?
Sr. Alcalde.- Sí, molt breu?
Sr. Font.- Sí, molt breu perquè he d’anar a treballar. Amb això que ha dit de l’escola, jo
voldria que quedés molt clara una cosa, jo en el seu programa no li sabria dir, però
abans han fet unes afirmacions que no són certes. En les passades eleccions, en el
nostre programa electoral sortia això de l’escola, jo ja ho havia comentat i a mi m’ha
dolgut molt les paraules del regidor, del Sr.Manel Álvarez, en el qual ha dit això i ha
faltat a la veritat. Ho sento Sr. Álvarez, però ha estat així. En tot cas, me n’alegro que
aquesta escola tiri endavant com altres coses que puguin tirar endavant a la Torreta i
a la Roca, d’acord? Bona nit a tothom.
El Sr. Jordi Font s’absenta en aquest punt per motius laborals, quan són les 22 hores i 24
minuts.
Sr. Alcalde.- Molt bé Sr. Jordi Font que tingui una bona jornada laboral. Passem a
debatre simultàniament, si no tenen cap inconvenient, els punts tercer i quart que fan
referència a projectes que es complementen entre sí. El punt tercer és l’aprovació del
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per
permetre un únic sentit de circulació en un tram de la carretera BV-5001. Aquesta és la
carretera de la Roca, al carrer Catalunya que he comentat abans i el punt B-4 és
l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del carrer Catalunya.
Al setembre de l’any 2007, el cap de Territori i jo mateix com a regidor d’Urbanisme
vam reunir-nos amb la Diputada de Territori de la Diputació, la Sra, Ana Hernández
Bonancia, la senyora del Sr. Montilla i vam tenir una molt bona sintonia amb ella
perquè va entendre molt bé el problema de la Roca. La Roca té en aquest moment la
carretera que ve de Vilanova, la carretera que s’anomena de la Roca, la BV-5001, que
realment, és una barrera i un problema greu i acaba aquí a la 1415 en direcció
Granollers i en direcció Mataró. Aquesta carretera és una barrera, un problema greu
que entre la carretera d’Òrrius i el carrer Espronceda té només 8 metres d’amplada, és
molt estreta, perdó hi ha un tram entre Lope de Vega i la carretera d’Òrrius que en té
12 i a partir d’aquí en té 8, és una carretera molt estreta i realment, qualsevol actuació
que es faci sobre aquest carrer, ja no dic carretera, sobre aquest carrer, significa que
les 2 voreres que fan 90 centímetres i, per tant, són molt estretes i no admeten el pas de
persones amb mobilitat reduïda i, per tant, estem incomplint tota normativa, hi ha una
calçada que està en el 6 metres, doncs realment, no té masses solucions a no ser que
enderroquem totes les cases, que evidentment és una bestiesa, doncs no admet
massa més solucions com no sigui la que vam plantejar a la Diputació que és convertir
la carretera en un sol sentit i poder ampliar les 2 voreres, la del costat muntanya i la del
costat riu. Per poder fer això, necessitàvem un sentit alternatiu i aquest sentit alternatiu
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el generàvem amb el que anomenem l’anella viària. Aquesta és la rotonda que ens
trobem al Pla de les Hortes, venint de Granollers. Aquest tram de carrer està obert fins
aquí. Aquí hi ha el camp de futbol. Aquí no hi ha més carrer i a partir d’aquí aquest
tram l’hem executat els darrers mesos i la setmana que ve el posarem en servei. Ens
queda el següent pas, que és la Unitat d’Actuació número 9 que parlàvem abans és
aquest... aquesta unitat d’actuació l’han de construir uns privats que tenen el projecte
aprovat, però que tenen un tràmit a urbanisme que encara no ha permès obtenir el
domini públic dels carrers, per tant, encara hi ha una dificultat pendent de
desencallar-se que es possible que el mes d’abril la Comissió d’Urbanisme la desencalli
i puguem ja continuar aquest segon tram i això enllaçaria amb el carrer tenor Vinyes
que és el que continua amb la carretera d’Òrrius i en una primera fase podríem treure
el trànsit per aquí on tornaríem a tenir el doble sentit de circulació. La fase definitiva,
un cop el carrer Catalunya passi a ser d’un sol sentit amb les voreres amples, la darrera
fase és obrir el vial fins aquí, on tornaríem a fer una rotonda similar a la que tenim aquí.
Per poder obrir aquest tram de vial, hem de desenvolupar aquest Pla Parcial, el que
està en aquest color taronja o verd allà es veu verd, la que està en aquest color verd i
la que està en aquest color blau que són equipaments que surten directament del Pla
Parcial. Aquests equipaments que ja estan qualificats pel Pla General i que aquest
carrer que s’ha obert ara nou i el tram següent que s’obrirà, se li ha obert un front a
aquest carrer d’equipaments. Aquí és on es preveu fer el nou institut del qual parlàvem
ahir amb el rector de serveis territorials i aquí van fer un anàlisi els alumnes de la UPC
amb un conveni fa 3 anys la possibilitat de l’institut aquí. Aquí la residència de gent
gran en el centre de dia al casal d’avis, per tant, aquí se’ns obra una situació planera i
cèntrica que, fins i tot, pot donar continuïtat a la zona esportiva, utilitzant els patis
exteriors, les pistes poliesportives i el gimnàs que també el tenim dins del mapa
d’installacions esportives municipals, pactat amb el Consell Català d’Esports podria ser
un espai complementari del que tenim ara aquí, per tant, aquí se’ns obra un escenari
de futur per la Roca importantíssim que aquest conveni que avui podem aprovar i que
la Diputació potser també aprovarà i que, per tant, és el que dóna peu a que després
es pugui convertir la carretera en un sol sentit, la Diputació què ens demana ? que
aquest carrer que és un carrer urbà, un carrer que no volem convertir en una altra
barrera, és a dir, no volem agafar aquesta carretera i passar-la aquí perquè per aquí
aniran els nens a l’institut, aniran els avis a la residència. Aquí volem un carrer pacificat
de trànsit d’un sol sentit i el que volem és que la carretera o la carretera desdoblada
transitòriament acabi passant per on ha de passar que és per les calçades laterals de
l’AP-7 , un projecte importantíssim que va lligat, a més a més, al desenvolupament del
4rt cinturó i que també estem darrera del Conseller de Territori i sostenibilitat, el Sr. Lluís
Recoder perquè es prioritzi i es tingui en compte la importància d’aquestes calçades
laterals, lliures de peatge com a alternativa de carretera. La Diputació, que ha entès
molt bé el problema, ha fet anàlisi de trànsit, ha vist que tot el que significa aquesta
anella de trànsit que té una situació transitòria en el carrer tenor Vinyes, tots els models
de trànsit informàtics que s’han treballat milloren substancialment l’actual mobilitat,
tots els anàlisi en aquest semàfor entre la BV-5001 i la C-1415. Tots els anàlisi de trànsit
fan que el trànsit aquí passi a ser més fluid amb un sol sentit de sortida, es redueix un
moviment al semàfor i tot el trànsit que es mobilitza per aquí sigui molt més fluid. En els
anàlisis de trànsit, aquesta via està suportant 7000 vehicle diaris, 3500 en cada sentit.
Només amb aquesta operació el reduiríem a la meitat i d’aquests 5000 vehicles, 600
són vehicles pesants, tràilers que no haurien de passar mai per carrers tan estrets i que
el que hem de fer és el que hem fet aquí posar-hi trampes, passos elevats, dificultats
perquè aquests vehicles busquin passar per altres vies alternatives que tenen ja ara o
per les calçades laterals de l’AP-7 un cop es puguin construir, La Diputació no vol ser
titular de carrers urbans com aquest simplement vol garantir el pas de vehicles. I el pas
de vehicle, fins i tot la Diputació ha anat una miqueta més lluny i ens ha demanat que
en el moment de la construcció del carrer Catalunya, en què hi haurà moments de
talls de trànsit o en moments puntuals singulars que no passen mai, però que hi hagués
un taponament per un accident greu que realment impedís el pas per aquí que en
aquest vial pugui tenir sempre una alternativa de trànsit i això és el que és objecte
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d’aquest conveni. El vial s’ha planificat en un sol sentit, pacificat de trànsit, s’ha
planificat amb una dotació d’aparcaments per reforçar la zona esportiva que queda
molt curta, però són uns aparcaments que són flexibles, són versàtils i si en un moments
donat s’hagués de donar un pas alternatiu de vehicles en sentit nord, el vial tal i com
s’ha construït, el tram que s’ha construït o com es farà el següent compleix aquests
requisits de la Diputació i permetria donar aquest trànsit alternatiu que esperem no
haver de donar mai perquè la voluntat precisament és baixar el volum de trànsit que
està suportant la Roca centre amb aquest vial. Aquest és el carrer Sant Sadurní. Aquest
que veiem aquí baix, aquest és el tram que s’ha construït per sota del camp de futbol,
no s’ha construït sota aquesta imatge inicial, sinó que aquesta orella de vorera s’ha
deixat enrassada aquí i això s’ha fet en pintura, de manera que estem complint el
requisits que ha demanat la Diputació. Les places d’aparcament hi són totes, crec que
són una quarantena, que reforcen la zona esportiva i queda un vial de pas de 3 metres
i mig que permet el pas de qualsevol vehicle. Aquesta és l’altra imatge, la que ja
estem veient. Aquesta ja és una imatge que és pràcticament real, tret de l’orella de
panot que està tallada per aquí i aquí ara hi ha unes pilones d’aquestes sevillanes de
color groc que si aneu a la Roca doncs ja ho podeu veure que és el vial que posarem
en servei de seguida perquè dilluns es va acabar l’obra. Aquesta és l’anella viària,
l’anella del carrer Catalunya i aquesta anella té una avantatge i és que allibera les
xarxes interiors per la relació humana. Aquí es genera l’eix cívic entre el carrer Major
que estem urbanitzant ara com a zona de vianants que ve des de l’església i va
interrelacionant equipaments, l’actual institut, l’ajuntament, aquesta és la Rambla,
aquest eix cívic arriba al sistema placeta, plaça de l’Era, aquí tenim el centre
d’assistència primària, aquí tenim la zona esportiva municipal i aquest eix arribaria lliure
de trànsit, un cop es genera aquesta anella, doncs realment estem aconseguint
millorar molt la qualitat de vida i les condicions. Es genera un eix transversal que uneix
l’escola Pilar Mestres amb el Centre cultural biblioteca i transversalment també amb la
zona esportiva o seguint cap aquí, on hi haurà el nou institut, on hi haurà la residència
de gent gran, centre de dia i casal d’avis. També aquest enllaç ve de l’escola Mogent
on els carrers s’han pacificat de trànsit com aquí a la Torreta es planifica l’escola nova
de la Torreta, accessos a l’escola, pacificats lliures de vehicles amb seguretat absoluta
pels nens. Aquesta anella és un gran projecte per a la Roca. És probablement un dels
projectes més importants que tenim entre mans i que espero que s’entengui bé perquè
realment el que hem aconseguit aquí, collaborant amb la Diputació, amb aquests
estudis de trànsit, amb el treball que hem fet totes les enginyeries que s’han implicat
podrem aconseguir que aquesta imatge tan difícil que tenim ara, tan
deshumanitzada, tan desangelada i si aquí veiéssim ara un tràiler o el trànsit que
suporta aquest via, això es podria convertir en alguna cosa similar a aquesta, una
vorera de 3, 30 metres amb arbres, amb fanals, una vorera de metre i mig, allà on ara
no s’hi pot passar, on ara els fanals impedeixen el pas, no només d’una persona en
cadira de rodes, sinó de qualsevol persona que porti un cotxet de nen o un carretó de
la compra. Aquesta via inhòspita que no s’està utilitzant ara pot esdevenir realment un
espai de centralitat, un espai de comunicació, pot dinamitzar que aquests habitatges
que han anat envellint es puguin anar reconvertint i pugui ser un reforç de l’eix
comercial que és l’eix que s’allibera per dintre, entre el carrer Major i la Rambla, per
tant, és un gran projecte per la Roca, un projecte que la Diputació va entendre molt
bé, que ha finançat, que en aquest moment el programa Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat ens dóna 450.000 € que ja tenim, que estan conservats, que són d’aquest
mandat, que no han gastat en aquest mandat i que s’acumularan per començar
aquest projecte. Hi ha, a més a més, el compromís verbal, però aquests compromisos,
que no estan escrits, només es pot fer que continuar-los, seguir i aconseguir que es
plasmin en un paper i el compromís que tasques de manteniment i millora que també
fa la Diputació, que s’estalviarà un cop això estigui tancat i passi a ser una via urbana,
probablement, arribaran més diners de la Diputació per dignificació de la travessera
urbana. A partir d’aquí, estem a punt de començar un nou mandat que tindrà tots els
nous programes de finançament habituals entre la Generalitat, la Diputació, els fonts
europeus i haurem de buscar els recursos suficients perquè aquest projecte pugui ser
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una realitat i estem parlant d’un dels projectes més importants pel municipi de la Roca
pel centre urbà de la Roca, per dignificar-lo i convertir el que ara és una barrera, el
que ara és un espai sense encant, desprotegit en una via urbana de qualitat en un
espai urbà de qualitat. Algun comentari Sr. Albert Gil? Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, bé aquí estem discutint 2 temes, molt diferenciats, un és un projecte per
transformar la carretera de Vilanova, el carrer Catalunya, un carrer de poble. Amb les
imatges queda molt clar que és el que volem aconseguir. Estem totalment a favor
d’aquest projecte, el veiem molt bé i nosaltres no votarem en contra d’aquest
projecte, sí que ens abstindrem perquè hi ha algunes consideracions, segurament
petites en les quals volem entrar i volem matisar, però el projecte en termes generals,
ens sembla molt bé. L’altra qüestió, que portem a aprovació avui, és un conveni amb
la Diputació i aquí tenim moltes consideracions a fer perquè aquí estem signant un
conveni amb la Diputació pel qual es derivarà un trànsit que passa pel centre del
poble i que passarà pel carrer Tenor Vinyes, que és un carrer encarar més cèntric del
poble, travessant la Rambla Mestre Torrents. Això no és una proposta de la Diputació,
tot s’ha de dir, aquest conveni no ve a proposta de la Diputació, ve perquè
l’Ajuntament de la Roca després d’uns estudis de la Diputació que no proposava això,
ha proposat solució intermèdia, provisional per a nosaltres diguéssim improvisada en la
qual no es fa una anella viària completa com diu el Pla General, si em permet en la
imatge inicial es veu que el trànsit que havia de passar tot pel centre del poble, doncs
havia de tenir una alternativa amb un carrer que travessa un nou sector de dalt a baix
del poble i ara el que es planteja aquí és construir només un tros i fer que 3.500 cotxes
dels quals 300 vehicles pesants, tràilers per entendre’ns passin per un carrer del centre
del poble, és perquè vostès ho entenguin com si passés pel carrer València, com si
passessin 3.500 cotxes i 300 tràilers pel carrer València, a més a més, passa per aquest
carrer Tenor Vinyes travessa la Rambla Mestre Torrents, que és el carrer més transitat,
pel que fa als vianants, del municipi. Nosaltres no estem d’acord en aquest conveni
que proposa l’ajuntament, no estem d’acord amb aquest conveni perquè és una
solució, al nostre entendre, absolutament fora de lloc. Perjudica molt més que allò que
pot beneficiar. La solució no es tracta que tot el trànsit que passava pel centre del
poble per aquesta carretera, que volem tots transformar, fer-la passar la meitat per la
mateixa carretera i l’altra meitat pel centre del municipi pel carrer Tenor Vinyes. La
solució és que tot aquest trànsit, sobretot el pesant, es pugui passar per fora. La solució
de futur, a mig termini, serà quan es construeixi unes calçades laterals d’autopista i tot
el trànsit pesant es podrà derivar per allà, però mentre això no es construeix i tots
desitgem que es faci al més aviat possible que entenem que provisional a curt termini
que és bona és que tot el trànsit es passi pel carrer Sant Sadurní per aquest nou vial
que travessa tot el sector del Pla de la Molinada. El conveni que avui es planteja té
alguns punts, el conveni i l’informa que l’acompanya té alguns punts que volem
mencionar. En aquest informe es menciona i es recorda que s’està portant a
aprovació un conveni quan no estan urbanitzats uns trossos del carrer de Tenor Vinyes i
del carrer Santa Sadurní, per tant, estem aprovant una cosa sense que hi hagi els
carrers. També em recorden que aquests vials que es necessiten per poder fer aquesta
anella que vostès proposen no són tampoc propietat municipal. També es menciona
explícitament que aquest carrer de dins del poble que es diu Tenor Vinyes perquè hi
puguin circular tràilers ha de complir el reglament de carreteres i no estar preparat
l’asfalt, la calçada perquè hi passin tràilers. També diu aquest conveni i l’informe que
l’amplada del carrer Tenor Vinyes ha de ser de 6,6 metres, cosa que significa que s’ha
de treure tot l’aparcament que ara hi ha a una banda del Tenor Vinyes i és una zona
que ara mateix, especialment, ara mateix no va sobrada d’aparcament. També diu
que, en casos excepcionals, s’ha de poder permetre el doble sentit tant pel Tenor
Vinyes com pel carrer Sant Sadurní, per tant, que en casos excepcionals passaran
7.000 vehicles per aquest carrer. Aquest projecte, a més a més, es porta després d’una
presentació pública que es va fer fa uns mesos en el qual un bon grup de veïns van
manifestar la seva preocupació. Un bon grup de veïns que, al nostre entendre, no se’ls
ha tingut prou en compte. Se’ls hi va fer una presentació quan havia acabat el termini
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per presentar allegacions. Això, precisament, no és promoure la participació
ciutadana. Amb aquesta solució que vostè proposa continuaran passant pel carrer
Catalunya 3.500 vehicles, dels quals 300 són tràilers. Ens diu que aconseguirà que els
camions pesants no passin pel carrer Catalunya perquè ficaran elements, passos
elevats, elements que molesten a aquests vehicles i que farà que busquin altres
alternatives. Bé, el conveni també diu que no es podrà posar cap d’aquests elements
sense l’autorització de la Diputació i la Diputació el que diu és que no autoritza mai
posar aquests elements si circulen camions pesants, per tant, la solució que està vostè
proposant és dividir, simplement, el trànsit que una part continuï passant per allà on
està passant la meitat i l’altre meitat passi per uns llocs per on no està preparat. És una
solució, per a nosaltres, totalment a mitges. I a més a més, genera un problema de
seguretat en aquest carrer Tenor Vinyes, en aquest carrer que travessa. Si per aquí
passen 3.500 vehicles al dia quan els veïns vulguin anar de la part nord del poble a la
part sud com passa molt habitualment es trobaran amb un trànsit molt intens. Quan
vulguin anar a peu o en bicicleta per la rambla de la part nord a la part sud es
trobaran amb aquest trànsit. Què pensa ficar vostè perquè puguin travessar el carrer
Tenor Vinyes amb tot aquest trànsit. Amb un pas zebra n’hi haurà prou amb tot el
trànsit que estem parlant? Haurà de posar un altre semàfor quan n’hi ha un a
escassament 15 metres. La veritat és que entenem, al nostre entendre aquesta
proposta és simplement un nyap, és absolutament un nyap. El que li demanem, des del
nostre grup municipal, és que reconsideri la proposta original que va treballar la
Diputació, la que defineix el Pla General, que s’obri tot el carrer Sant Sadurní, de dalt a
baix, que té complicacions? I tant, té dificultats perquè està en un sector nou que s’ha
de desenvolupar i s’ha de planificar, però per això vostè ha estat escollit alcalde, per
governar i afrontar certs problemes i ha estat 4 anys, porta gairebé ja 4 anys
governant. Estem d’acord amb vostè, aquest és el principal problema, segurament
que té la Roca centre, però la solució que li estem donant no és l’adequada, no és la
que preveia el Pla General, no és la que recomana la Diputació. És millor en aquests
moments concentrar-se en obrir el carrer Sant Sadurní de dalt a baix i deixar per una
miqueta més endavant, uns mesos més endavant, el carrer Catalunya que no pas
generar, crear un trànsit en un carrer del centre del poble, amb tots els riscos de
seguretat que pot generar. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Jo li he dit altres vegades, en altres temes i en altres
sessions plenàries que no faci trampes, que no es faci trampes al solitari i sobretot, que
no li faci trampes a la gent, que no ens enganyin. A veure, obrir tot el carrer Sant
Sadurní vol dir passar per aquí pel mig dels camps. Les últimes cases estan aquí i aquí,
tot això, aquest és el torrent de Sant Bartomeu. Tot això, aquí hi ha l’antic escorxador,
aquí a la Verneda, tot això són camps, per tant, per poder obrir el carrer Sant Sadurní
aquí , a diferència d’on l’hem obert ara que ara explicaré el perquè, com es fa aquest
Pla Parcial? Hem de saber per on passen els serveis, per on s’entuba el clavegueram,
per on s’entuba les esteses elèctriques que en aquest moment tenim per aquí d’alta
tensió. Hem de saber com es resol tot, per tant, no ens faci trampes, no es pot obrir tot
el carrer Sant Sadurní. Per què es va obrir en el seu dia mitja rambla Mestre Torrents i
governaven vostès i mig estava dins del Pla Parcial perquè era un carrer de perímetre
que tocava a trama urbana. Per què es va obrir també aquest carrer ara no recordo el
nom, Gallarre em sembla que es diu. Per què es va obrir el carrer Gallarre quan mig
carrer longitudinalment està dins del Pla Parcial, perquè era un carrer de vora que
tenia clares les connexions dels serveis. Per què hem pogut obrir ara aquest carrer?
Perquè mig estava en sòl urbà i mig estava en sòl urbanitzable, per tant, aquest carrer
el mateix que la Unitat d’actuació que està en sòl urbà que té tots els serveis definits i
projecte d’urbanització aprovats, estem perimetrant el nucli urbà i li estem donant una
solució. No travessant una rambla transitada. La Rambla està transitada aquí en el
centre, passegi per aquí i veurà el trànsit de vianants que té la Rambla. Aquí estem a la
perifèria, estem en el perímetre urbà i estem donant una solució que millora
substancialment com estem ara. Què hem de fer? Estar 10 anys més així esperant que
tinguem les calçades laterals resoltes i llavors començar a parlar d’aquest tema? Què
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ens va dir la Diputada en el Cap de Territori i a mi al setembre de l’any 2007? Li va fer
una pregunta molt directa al seu Cap d’Àrea el Sr. Beltran que l’acompanyava. Sr.
Beltran, la Roca ha plantejat mai una solució així? Perquè jo no he dit en cap moment
que sigui una solució de la Diputació, és una solució de l’Ajuntament de la Roca, de
l’actual equip de govern. La Diputada li pregunta al Sr. Beltran: “ La Roca ha plantejat
mai, en 12 anys que van governar vostès una solució així, imaginativa, realista,
possibilista? Resposta del Cap de Territori de la Diputació: “ Mai, és el primer cop que
ho veiem, treballem-ho, analitzem-ho, veiem quina possibilitat de viabilitat té això i de
finançament” Estem parlant de fa més de 3 anys. Fixeu-vos, si n’és d’important aquest
projecte per a la Roca, que s’ha hagut de fer tot un treball extraordinari de millora que
en cap cas perjudica més del que està perjudicant ara. Aquí hi viuen centenars de
veïns que cada dia suporten els 7.000 vehicles, els 600 vehicles pesants. Els veïns de la
Roca que no viuen en aquest carrer no poden transitar per aquest carrer perquè és
molt perillós. En aquesta carretera hem tingut accidents, hem tingut morts. En aquests
mandat hem tingut un mort, però n’hem tingut varis, no estem parlant n’hi d’un n’hi de
dos ni de tres, n’hem tingut varis. És una carretera que té sinistralitat, que té dificultats
grandíssimes. Tots els pobles reinvindiquen treure les antigues carreteres dels centres del
poble i tots els grups municipals treballen per treure les antigues carreteres del centres
dels pobles. La solució que hem trobat és una solució imaginativa, però realista que en
tots els anàlisis que ha fet la Diputació ha arribat a la conclusió que milloraven tots els
models de trànsit. La Diputació, en aquest primer dibuix, volia fer passar tot el trànsit
d’anada i tornada pel carrer Tenor Vinyes, veieu la doble fletxa? I li vam dir que no,
que aquest havia de ser d’un sol sentit. Els 3.500 vehicles que es desdoblin d’aquí cap
aquí, els que queden aquí i els que queden aquí, baixen automàticament al 50% el
problema, però no és només aquest, és que en el moment en què això es converteix
en això, la velocitat dels vehicles canvia i la disponibilitat dels vehicles que són de pas,
la majoria d’ells, el 70% són de pas, passa a buscar rutes alternatives. Amb això estem
forçant que es facin les calçades laterals, les quals són molt necessàries i són la
veritable ronda de Granollers i de la Roca. El veritable bypass. Un projecte
importantíssim pel territori per vehicular fluxos que en aquest moment es colapsen per
tot arreu, per la carretera de Vallderiolf, per la carretera de la Roca, pel túnel de
Parpers, tot això que no està funcionant ara amb el quart cinturó les calçades laterals
se solucionen. La Diputació ha entès molt bé el projecte que plantejava l’Ajuntament
de la Roca, l’ha fet seu, l’ha compartit i l’ha finançat i ha redactat el conveni i en el
conveni ha demanat una sèrie de coses i aquestes coses les hem consensuat i hem
arribat a acords, per tant, és un conveni que és bo per a la Roca, és molt bo per a la
Roca. No es pot estar en contra d’aquest conveni, no es pot estar en contra d’aquest
projecte. Qualsevol que vulgui una millora de qualitat de vida dels ciutadans de la
Roca ha de treballar per una projecte com aquest. La Roca no té alternatives, no té
un espai, això que encara surt aquí dibuixat prové del Pla General. El Pla General
marcava aquí una carretera que anava a voltar per darrera el castell. Aquesta
carretera aquí no hi cap i el Pla Territorial de Carreteres ja l’ha suprimit. Aquesta
carretera ja no existeix, aquesta carretera anava a trinxar tota la plana agrícola i
tothom ha entès que aquesta carretera no era possible que no tenia espai i no
passava per aquí. A partir d’aquí, passar el problema d’aquí a aquí vol dir negar el
creixement de la Roca, on els terrenys són millors, més planers, més cèntrics i de
continuïtat en eixample, de continuïtat urbana allà on la Roca té l’únic espai per
créixer, on té el seu futur assegurat. Aquesta és l’única peça d’equipaments que tenim
qualificada actualment, són 75.000 metres on realment la Roca pot articular el nou
institut, la residència d’avis i altres equipaments que també poden caber aquí perquè
amb aquesta anella viària estem fent molt més que solucionar el problema de la
barrera que ara és aquesta carretera, sinó que, a més a més, estem afrontant la zona
esportiva que reforça el seu aparcament i a la nova dotació d’equipaments que es
pugui generar en un futur molt immediat aquí. És un projecte bo pel municipi, molt bo
per a la Roca, és un projecte en el qual jo personalment no tinc arguments per
entendre com poden estar en contra. No ho puc entendre. És impossible trobar una
altra solució pel carrer Catalunya, és impossible, la seva amplada de 8 metres
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impedeix qualsevol estratègia. Si aquest carrer deixa de ser carretera, però es queda
com a carrer urbà, aquesta calçada de 3 metres i aquesta calçada de 3 metres no es
poden tocar , per tant, no es poden tocar les voreres. Aquest bloc és nou de fa uns 15
anys, aquest bloc és nou de fa uns 12 anys. Aquí pot haver-hi una substitució
d’habitatges o una rehabilitació. No hi ha cap plantejament en el Pla General de
plantejar recular aquestes cases i recular aquestes cases significaria escanyar molt una
illa que és molt estreta que per darrera té el carrer Arc de Sant Martí, per tant, situats
aquí i això la Diputació ho ha entès molt bé no tenim altra opció que anar a la solució
de carril únic, és l’únic que ens soluciona el centre de la carretera. Exemples, a la
comarca en tenim un de molt proper, l’antiga carretera de Canovelles. Si passeu per
l’antiga carretera de Canovelles s’ha fet això, però en tenim un de més recent,
l’Avinguda Gaudí de Santa Agnès, l’Avinguda Gaudí de Santa Agnès ha passat a ser
un carrer pacificat de trànsit de dignitat urbana, de centralitat que li dóna vida a
Santa Agnès com el carrer Catalunya a la Roca. Dos exemples molt propers
d’actuacions similars, una feta ja fa uns quants anys a Canovelles, l’altra feta l’any
passat acabada a Santa Agnès. Exemples de com ha de ser això. Si no tenim
alternatives, què podem fer, continuar com estem? Vostè està proposant, si no fa
trampes, continuar com estem. Està dient que el projecte del carrer Catalunya no es
pot tirar endavant perquè no té alternatives, està dient que vostè vol fer volar coloms
que val 3.000.000 € que ha de desenvolupar tot un Pla Parcial amb tots els terminis que
això comporta, ho hem d’ajornar 5 o 6 anys, està dient que perdem la subvenció de
450.000 € si no fa trampes. Està dient que no vol el carrer Catalunya encara que voti
que sí, està dient que no vol la subvenció i està dient que aquesta idea a vostè li
molesta. Això és el que està dient i aquest és el projecte més important que s’ha
plantejat en aquest mandat per a la Roca centre, per a la Torreta hi ha un projecte
més important com és l’escola, però per la Roca centre aquest és el projecte més
important que tenim, en aquest moment, sobre la taula i és un regal per a qui sigui el
proper alcalde, qui decideixin els ciutadans el 22 de maig perquè està resolt aquest
conveni, que crec que avui s’aprovarà amb el seu suport o sense. El projecte avui
s’aprovarà, entenc que amb el seu suport, amb el suport del seu grup i a partir d’aquí
seria molt absurd que aquest projecte no es portés a terme.
La Unitat d’actuació està pràcticament resolta, té un projecte d’urbanització aprovat
de fa uns 7 o 8 anys, cal adaptar poques coses dels pocs carrers que formen l’anella
viària, el finançament està en pressupost, una part, la resta va a càrrec de particulars
que estan disposats a fer-ho i si tot va bé la Comissió d’Urbanisme del 7 d’abril
aprovarà una condició d’un estudi de detall que permetrà inscriure en el registre de la
propietat la propietat pública dels carrers i d’un sòl per fer habitatge públic si tot va bé,
per tant, amb lentitud, amb passes segures, fent les coses ben fetes, com hem explicat
abans, això va a bon port i aquí hauríem d’estar tots remant en la mateixa direcció, la
Roca no té alternatives.
Les calçades laterals no les podem construir nosaltres, les ha de construir la Generalitat.
No sabem quan es construiran aquestes calçades laterals. Hem de perpetrà el
problema de la Roca 10 anys més? Hem de tenir més morts en el centre de la Roca?
Hem de tenir més accidents? És una solució que si fos dolenta, la Diputació no ens
l’admetria. SI fos dolenta aquest conveni no el portaríem avui a aprovació ni
l’aprovarien els òrgans de govern de la Diputació. És un projecte molt bo per a la
Roca, és un projecte que jo li demanaria que reconsiderés algunes de les opinions que
ha dit, que reconsiderés perquè portem a aprovació un conveni com aquest i
m’agradaria que no fes esment a 400 firmes que han entrat tots els regidors socialistes
van signar, determinats agents es van dedicar a fer campanyes de recollides, alguns
regidors socialistes van signar 2 vegades, potser no hauríem de sumar una, algun nen
de 5 anys també va signar...
Sr. Fernández.- Com el seu fill d’altres coses...
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Sr. Alcalde.- El meu fill no ha signat mai res.
Sr. Fernández.- Perdoni, però ...
Sr. Alcalde.- Li asseguro que el meu fill no ha signat mai res que jo en tingui
coneixement, per tant, anar contra aquest projecte és anar contra el progrés del
municipi, contra la qualitat de vida del municipi. És molt trist i molt lamentable que no
hagin entès la importància d’aquest projecte o potser sí... si us plau, estic en ús de la
paraula, si us plau ... i això és el que li transmeto, no expliqui coses que no es poden fer,
sap perfectament que això no es pot tirar endavant. Han governat 12 anys, han tingut
ocasió d’obrir aquest carrer per què no l’han obert ? Aquest carrer, el tram que hem
obert ara que tenim ja l’obra executada, aquest tram anava absolutament vinculat a
la zona esportiva. A cap propietari particular se li permetria edificar si no obra tots els
carrers que li donen volta al seu solar i en canvi es va fer una zona esportiva coixa,
sense accessibilitat i hem patit problemes d’aparcament i els patim diàriament i patim
un centre urbà que es collapse amb un any de circulacions que no hi ha qui ho
arregli, amb un autobús que passa pel centre que ens està trinxant tots els asfalts que
no estan preparats per suportar aquest asfalt, només cal passar pels carrer cèntrics de
la Roca per veure com estan els asfalts i és conseqüència de l’autobús que hauria de
passar, precisament, per una via perimetral. És un projecte interessantíssim per a la
Roca i jo li demanaria que reconsiderin la seva posició perquè aquest projecte s’haurà
de desenvolupar en les propers anys, aquest és un projecte d’execució immediata en
el mandat vinent i aquest projecte, jo li asseguro que la majoria dels ciutadans de la
Roca l’estan desitjant. Em pregunten pel carrer quan es farà, quan podrem veure-ho,
quan traurem el problema de les nostres cases, del nostre davant i li estic donant
l’oportunitat de reconsiderar i d’afegir-se al progrés del municipi, un progrés important
pel municipi, un progrés que ens dóna qualitat de vida, condicions de vida i que tenim
finançat, que tenim resolt, que està tot a punt. Algun comentari més Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, ho ha anomenat vostè el problema més greu que el nucli de la Roca té en
quant a mobilitat i seguretat viària. Bé, doncs estem intentant donar-li una solució i
arreglar un problema que com be ha dit l’alcalde, potser hauríem d’haver-se fet des
de ja fa anys. Estem parlant d’una proposta, com és la de vostès, de traslladar el
problema actual a un carrer inferior com seria el carrer Sant Sadurní a una zona
diguem-ne que no tenim cap manera de pagar-la tot i que, en un dels darrers plens,
quan li vaig preguntar em va dir vostè que teníem molts diners i que invertim tot aquí
que era una prioritat o que poder era la màxima prioritat en aquell moment, es podria
fer, també és veritat que vostè quan jo li vaig dir: “ home, hi ha d’altres prioritats” en el
següent torn de paraula vostè em va dir: “no, no escoles i d’altres coses van per sobre”
sí, reconeixent que no era el que vostè digués que això està per sobre de qualsevol
altra cosa, però sí que deia que era una prioritat i una cosa que nosaltres havíem de
fer que era arreglar aquest problema. Aquest problema, sap què passa que això és
com quan parlen de números 2 regidors d’hisenda o quan parlen de mobilitat 2
regidors d’urbanisme, de vegades jo em perdo i ja no puc seguir aquests detalls de la
seva informació que suposo que tots 2 la tenen, la valoren de maneres diferents i al
final la defensen de diferent manera, no? Després el que sí que hauríem de quan diem
aquestes coses i expliquem les coses, igual que jo li dic que vostè va dir aquesta frase i
que després va fer una modificació, també hauria d’explicar diverses coses de les que
vostè ha dit com van anar. Per exemple, del carrer Tenor Vinyes perdríem una banda
d’aparcament deia vostè en un lloc on és important l’aparcament i on és molt
necessari, el que no se n’ha recordat d’explicar és que, com s’ha explicat d’altres
vegades, en sectors on l’amplada és suficient i ho permet el carrer Catalunya
generaria unes places d’aparcament, a prop d’aquesta zona, estaríem parlant d’una
zona on es podrien generar places d’aparcament, per tant, les que perdem per un
cantó, les podríem anar recuperant per una altra banda. La segona és que vostè diu
la perillositat de creuar la Rambla, clar vostè quan ho ha dit d’aquesta manera, suposo
que estava pensant en la quantitat de gent que creua la rambla per certes zones. Allà,
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evidentment, si hauria de fer alguna actuació perquè sí que és cert que allà hi passa
gent, hi passeja molta gent, però no tanta gent com per fer l’ èmfasi que vostè li ha
donat, la següent cosa que seria és que ara mateix diu: bé, i si hi ha algun problema
de que ens fa tallar la carretera, per on passaria la gent? Què faríem? Doncs sí,
s’hauria de fer que el carrer Sant Sadurní acceptés els 2 sentits de la circulació. Igual
que si ara mateix hi hagués un problema greu que fes tallar el carrer Catalunya,
obligatòriament hauríem de plantejar una opció per passar el trànsit, que aquesta seria
per la Rambla estigui preparada o no estigui preparada. Perquè...no,? Vostè ara si el
carrer Catalunya hi passés qualsevol cosa greu, es veuria en cor de fer passar el trànsit
per una altre lloc del poble?
Sr. Estapé.- El conveni diu que ara comprometem...
Sr. Alcalde.- No entrem en diàleg.
Sr. Estapé.- Ara no hi ha cap compromís alternatiu.
Sr. Gil.- D’acord, ara si tenim un problema, agafem els cotxes i els deixem allà, tots
aturats i que ningú passi. Els compromisos és... bé, és igual. Bé, després deia vostè que
a la presentació de la proposta de la Diputació i els tècnics valoraven l’altra opció. No
sé quantes vegades vostè li va preguntar del dret i del revés, d’una manera i d’una
altra buscant al tècnic que havia redactat això li digués que pel Tenor Vinyes no era
possible passar per l’amplada dels camions, que no seria possible tenir banda
d’aparcament i d’això i el tècnic li anava dient: “no, no, això està analitzat, passaríem;
això està analitzat, sortirien...” i vostè li tornava a dir, per tant em refereixo que quan
parlem de les propostes tècniques o dels tècnics que expliquen una cosa, també hem
d’explicar l’altra banda o si no per això estem nosaltres per recordar-ho perquè clar
això és no donar tota la informació, una informació que tal i com vostè deia queda
com que aquesta anella no era viable, per tant, les coses les hem de dir com les hem
de dir, hi ha una solució que pot ser aquesta d’arribar a fer el carrer Sant Sadurní
sencer a fer-lo de 2 sentits, a crear una nova carretera i a estalviar-li un problema greu
a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat. En aquest moment, quan ja tinguin això
arreglat, la Generalitat pot perfectament agafar un problema d’un altre municipi es
digui com es digui i dir doncs escolta’m a la Roca, els cotxes ja passen per allà sota i
fins a cert punt, mira és igual, ja creuen funciona la via i ja li donem sortida. Anem a
arreglar el problema real d’un altre municipi o anem a fer qualsevol altra cosa o anem
a fer una anella a qualsevol altre poble que ho necessiti més i les calçades laterals
com, de moment, aquest problema ja l’hem solucionat per què les hem de plantejar o
per què ens les hem de plantejar com a la primera opció, l’opció que plantejàvem
abans de ser números 1 d’estar en una llista per l’escola de Sant Agnès, perfecte
siguem l’opció número 1 d’aquesta llista. Siguem l’opció número 1de la propera cosa
que sigui les calçades laterals per treure tot aquest trànsit de dins, no els ho posem fàcil
pel fet de dir per què si aquí ja tenim una solució? Ja hi ha algú que ha pensat per
nosaltres i ens ha decidit que el problema de la carretera que és el carrer Catalunya
actualment el passarem al carrer Sant Sadurní, és igual, durant no sé quants anys més,
arreglem els problemes a qui sigui, a qui li pertoqui o a qui en aquell moment prioritzi
qualsevol altra cosa, per tant, nosaltres hem fet un pas endavant que és intentar
resoldre un problema greu i endèmic d’aquest poble i poder la solució no els hi està
agradant, però l’explicació que estan donant no és com l’ha pintat o si vostè l’ha veu
així doncs, diferents maneres de veure-ho i ara ja, aprofitant el tema que el Sr. Carles
Fernández ja està aquí li pregaria que mai entrem en coses dels nostres fills, coses que
poden fer els nostres fills i d’això en l’àmbit personal. Més que res perquè aquí em
sembla que s’ha parlat d’un nen que ha signat, això no vol dir que sigui cap nen de
vostès o que algú ha posat el nom del seu fill per fer una signatura, però jo no entraria
a posar les coses que fan els nostres fills o vaja jo almenys espero que els meus fills no
facin res que hagin de sortir en un ple, però que si ho fan, ningú ho porti a ple per ferho servir d’aquest manera. Això és una cosa que faig un prec a tothom, les coses que
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facin els nostres fills bones perfecte alegrem-nos-en, les que facin dolentes o molt
dolentes deixem-les fora perquè ja prou pena podem tenir com a pares de que
qualsevol cosa passi i en aquest cas ja no sé del que parlava o del que no, jo
simplement demano que deixem fills i famílies fora del ple, gràcies. Gràcies, Sr. Albert
Gil. Algun comentari sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, jo intentaré ser breu per respecte a la gent que ens acompanya.
Intentaré ser molt esquemàtic. Projecte del carrer Catalunya amb la imatge que vostè
ens ha mostrat, si ens la pot mostrar ? el projecte, si us plau. Totalment d’acord, estem
totalment d’acord en què això és el camí que s’ha de treballar. Conveni, si ens pot
ensenyar la imatge de l’anella viària que vostès proposen... no, i a més estic convençut
que això no es desenvoluparà mai perquè les condicions que ha posat aquí la
Diputació, hi ha una llista de temes que no es compleixen i que difícilment es
compliran. L’alternativa, obrir tot el carrer Sant Sadurní, fàcil, no ho és, com moltes
coses que hi ha a l’ajuntament per això estem tots aquí. Si fos fàcil, hi hauria molta més
gent que es plantejaria presentar-se a unes eleccions, però no ho és. Obrir tot el carrer
Sant Sadurní. Quan costa obrir tot el carrer Sant Sadurní que és un dels arguments que
s’ha donat? El mateix que ara es vol invertir en el tram que s’ha obert més el que es vol
invertir en carrer Catalunya, el mateix. Amb això solucionem el greu problema de
trànsit que tenim derivant-lo i és veritat que hem de deixar per a més endavant la
transformació del carrer Catalunya, la transformació des del punt de vista d’ampliar
voreres, però el trànsit ja no hi és, ja hi hem guanyat molt, ja podríem fer els
aparcaments que diu el Sr. Gil, si a més a més, hi ha el compromís verbal de la
Diputada, de la Sra. Anna Hernández, de continuar invertint com està fent en d’altres
municipis en transformar les carreteres de centres de pobles en carrers, doncs sabem
que tindrem recursos per continuar millorant el carrer Catalunya, compromís també ha
dit vostè verbal, jo també li he parlat de compromisos verbals.
Hi ha coses que van més enllà de la persona, són diguéssim estratègies de la
Diputació estratègies o del Departament i de la mateixa forma que el compromís del
Conseller d’Ensenyament era ferm de què es collaboraria en el finançament del
projecte de l’escola de la Torreta, també em crec el que vostè em diu que el
compromís de la Diputació, perquè ho està fent amb tots els edificis i ho està fent des
de fa molts anys, és continuar collaborant econòmicament per transformar els centres
del municipi.
L’alternativa és clara, que és veritat que passa per uns camps que no sabem que han
costat, doncs planifiquem-ho. De la mateixa forma que vostè està començant a
planificar, encara que només siguin idees i esbossos, està planificant en aquesta gran
peça que es veu de color blau al costat del tram del carrer Sant Sadurní que això
obert quins equipaments hi poden anar? De moment, només són idees, però ja ha
començat a treballar o almenys mencions alguns equipaments concrets, doncs el
mateix hem de fer per a la resta, si volem fer un bon servei als ciutadans.
Jo, si vol, el convido a passejar per la Rambla travessant el carrer Tenor Vinyes, abans
de les 9, abans d’entrar a escola o a partir de les 5 després de sortir d’escola i fem la
passejada junts i mirem-ho conjuntament. Els tràilers poden girar per aquí? Per aquesta
cantonada? Doncs hi ha molts dubtes. En tot cas, si hi ha tècnics que diuen que sí,
doncs en aquest cas serà veritat, en saben més. No sempre l’encerten. Vostè ha posat
com a model l’Avinguda Gaudí de Santa Agnès, el que s’ha fet avinguda, a nosaltres
ens agrada el resultat final, no el procés que ha estat desastrós i ha costat un disbarat,
més de 1.000.000 € de desviació. Ara bé, l’autobús no passa pels nous carrers, passa en
un sentit perquè els carrers s’han fet d’un sentit cadascun, passa en un sentit i no passa
en el de tornada. Algú ha fotut la pota fins al fons, segurament no ha estat un tècnic
perquè com que no hi havia projecte per fer aquests canvis, no deu haver estat un
tècnic.
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En tot cas, algú va ordenar que es fes el que s’ha fet i com s’ha fet i el resultat el veiem,
que no hi ha parada d’autobús al centre de Santa Agnès per anar cap a la Roca. De
totes formes, sí que és un model l’Avinguda Gaudí de Santa Agnès i és cap on hem
d’anar, per tant, totalment d’acord amb el resultat final, el qual volem aconseguir,
però no com s’està platejant. Permeti’m que li digui que l’opinió dels diferents veïns, als
quals no els sembla bé aquesta proposta a mi, em sembla del màxim respecte.
Lògicament, vostès estan en la potestat de fer cas o no fer cas a aquests veïns,
lògicament, però a mi em mereix el màxim respecte i ni faré, no he de mencionar les
signatures, les inquietuds i les preocupacions d’aquests veïns, no li penso fer cas. En tot
cas, és la nostra responsabilitat, almenys la meva, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. En quant a la Sra. Anna Hernández Bonancia,
Diputada de l’Àrea de Territori de la Diputació de Barcelona, entén aquest projecte, el
treballa, el fa treballar en els seus serveis tècnics, li descobreix les bondats i comença a
compartir-lo, la Sra. Anna Hernández Bonància que és qui està ara davant d’aquesta
responsabilitat i que ja ha dit que no seguirà i, per tant, no serà ella qui ho hagi fet,
però serà a qui li toqui, el que fa aquesta senyora és pensar en el veïns de la Roca, és
pensar en voluntat de servei a l’interès general, a l’interès públic. No pensa en finançar
l’obertura d’un carrer que dóna benefici a uns promotors privats en aquest sector. Uns
promotors que tenen ara un aprofitament molt baix i que no han permès mai que tirés
endavant un sòl de gran qualitat i de gran importància pel municipi, un sòl on algun
dels dibuixos que hi havia a l’ajuntament, quan vam entrar a governar, planejaven fer
2000 pisos i que evidentment, no és el que ens interessa, per tant, la dificultat afegida
d’obrir aquest carrer es tanca. Tampoc tenim interès en què això es desenvolupi amb
una certa velocitat per altres interessos que pugui haver-hi perquè en el moment
econòmic això no serà mai una prioritat, per tant, podem estar 10 anys més així,
suportant el trànsit pel carrer Catalunya o podem entrar a compartir aquesta solució
imaginativa, però realista que la Diputació ha entès molt bé i comparteix i aquest és
l’escenari que plantegem l’actual equip de govern i que volem veure fer realitat amb
molts pocs a prop. No llençarem diners públics per finançar promocions privades. Sí
utilitzarem diners públics per remodelar un carrer del centre del poble i anticiparem
diners com hem fet aquí, ha costat 300.000 € aquest tram, 150.000 ens correspon al
municipi, 150.000 estan anticipats i es recuperaran d’aquest promotors. Aquí, el que
s’inverteixi aquí que seran, segurament, 150.000 € més també es recuperaran d’aquests
promotors, però aquí no recuperarem diners, sinó que obligarem a aquests promotors
a complir amb les seves obligacions que és obrir aquest carrer i disposar els serveis i
amb els diners públics tal i com va entendre la Diputada, donarem servei als ciutadans,
servei de l’interès general i no d’interessos privats i aquest és el projecte que, amb molts
anys d’avantatge, permet solucionar el centre urbà de la Roca a l’espera que quan
l’administració disposi de recursos faci les calçades laterals de l’AP-7, però aquest
problema ja estarà solucionat i ja tindrem una anella viària de carrers, no de
carreteres, d’un carrer Catalunya que passarà a ser un passeig, que permetrà usos
urbans que podrà agafar estructura comercial, que tindrà arbres i que tindrà una
dignitat urbana com ha passat a Santa Agnès, on s’ha resolt molt bé. Un avinguda
Gaudí amb molta dificultat perquè l’administració que actuava era l’Incasòl a qui se li
havien cedit els drets fa 10 anys, a l’any 2001 i on difícilment hi podrien influir massa
més del que ja hem aconseguit, que hem aconseguit molt. Passem a votació el punt
del conveni, el B-3.
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 5 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal del PSCPM, el text del qual, literalment, diu:

“Vist que la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès pretenen
millorar la seguretat viària en el tram de la carretera BV-5001 (PK 25+086 i el PK 25+707)
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entre la cruïlla de les carreteres BV-5001 i BV-5106 i la cruÏlla de les carreteres BV-5001 i
C-1415c (anomenat carrer Catalunya).
Atès que l’ample actual d’aquest tram no permet mantenir dos carrils de circulació i
ampliar les voreres a les mides normatives i de seguretat, tant per la circulació de
vehicles com de vianants.
Atès que la modelització del trànsit realitzada en l’Estudi de Mobilitat Urbana de la
Roca del Vallès, que desenvolupa el conveni formalitzat entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès en data 05/02/09, confirma el correcte
funcionament del trànsit en els termes previstos en el conveni que es pretén aprovar.
Atès que amb el conveni es pretén generar una anella viària en que el carrer
Catalunya (BV-5001 - PK 25+086 i el PK 25+707) es converteixi en un tram d’un sol sentit
de circulació, desviant l’altre sentit per dos carrers municipals que uneixen la BV-5001 a
l’altura de l’enllaç amb la BV-5106 (Crta. d’Òrrius - C/ Tenor Viñas) i la C-1415 (C/ Sant
Sadurní).
S’ha de fer esment que aquests dos carrers (C/ Tenor Viñas i C/ Sant Sadurní), enllaç
inclòs en la Unitat d’Actuació número 9, a data d’avui encara no estan urbanitzats,
atès que està desenvolupant-se urbanísticament. Manca la inscripció en el registre de
la propietat del projecte de reparcellació i encara no és executiva l’aprovació
definitiva del mateix.
Atès que no es podrà donar compliment efectiu als compromisos conveniats fins que
no estiguin urbanitzats aquests dos trams de carrers.
Vist l’informe emès per Secretaria en data 11 de febrer de 2011.
Vist el text del conveni que s’adjunta a aquesta proposta.
Vist que, per a articular els compromisos anteriors, les parts implicades estimen
convenient formalitzar un conveni que reculli les obligacions a assumir.
Atenent l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local que estableix
que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les
administracions de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i
en els termes previstos en les Lleis, i que poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els
consorcis o convenis administratius que se subscriguin.
Atenent l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que estableix que pel conveni
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i
altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels
quals tinguin un interès comú.
Atès que el caràcter, la normativa aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els
elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis es troben regulats a l’article 304 i
següents del ROAS.
Atès que l’objecte del conveni és la cessió en ús d’uns carrers municipals perquè hi
passi un tram de la carretera BV-5001 de la Diputació de Barcelona mentre sigui de
titularitat de la Diputació de Barcelona el tram urbà d’aquesta carretera, i per la seva
banda l’Ajuntament assumeix també responsabilitats sobre un tram de carretera de la
qual no n’és el titular, el ple de la corporació és l’òrgan competent per aprovar el
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conveni segons el previst en els articles 22.2 g) i 47.2.h) de la Llei 7/85, de bases de
regim local.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del “Conveni entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de la Roca del Vallès per permetre un únic sentit de
circulació en un tram de la carretera BV-5001”.
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de la corporació, tant àmpliament com a dret
sigui possible, per a l’execució d’aquest acord.
Quart.- Informar que el pas del trànsit pels carrers municipals podrà ser possible en el
moment en que s’urbanitzi els trams dels carrers Tenor Viñas i Sant Sadurní que hi ha
dins de la Unitat d’Actuació número 9. “
B-4. Aprovació inicial del projecte d’urbanització del carrer Catalunya.
Sr. Alcalde.- Ara passem a votació el projecte d’urbanització del carrer Catalunya que
sent una aprovació inicial d’un projecte d’urbanització que es podria fer en Junta de
Govern, però que es fa en ple perquè no hi ha la dotació pressupostària sencera i, per
tant, es sotmetrà a informació pública durant 30 dies de tal manera que qui vulgui
consultar l’expedient, podran consultar-lo i si volen presentar allegacions podran
presentar allegacions amb total claredat i transparència, el mateix que passa amb el
conveni. 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 5 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal del
PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:

B-5. Aprovació del reglament de participació.
Sr. Alcalde.- Continuant amb l’ordre del dia, tractarem també simultàniament, si no hi
ha cap inconvenient, els punts B-5 i B-6, el punt B-5. Aprovació del reglament de
participació i el punt B-6. l’aprovació del reglament del Consell del poble de la Torreta.
Té la paraula el regidor de participació ciutadana, el Sr. Albert Gil.
Sr. Gil.- Bé, arribem en un punt en què tractarem els 2 punts conjuntament, el primer el
tema de participació ciutadana en el seu conjunt i després l’especificitat del tema del
reglament de participació del consell de poble de la Torreta. Bé, en principi, hauríem
de començar dient que la carta europea de drets humans en l’apartat de la ciutat
entesa com a nucli i més ens diu que tothom té el dret a un espai de participació
democràtica i a un lloc de convivència i de realització humana i en particular afirma
que el dret a l’associació, reunió i manifestació és per a tothom. Bé, aquí nosaltres
basant-nos sobre aquests reglaments de participació, ja existents a molts municipis el
que vàrem fer va ser començar a treballar primer amb una tècnica que ha estat en
l’ajuntament durant uns mesos, ajudant-nos amb el tema també de participació
ciutadana, l’Ester ara m’he quedat en blanc i no me’n recordo del seu cognom. Bé, ja
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em sortirà... Casal. Vàrem començar la feina de recopilar informació del que suposa
un reglament de participació ciutadana. Bé, aquí el reglament és molt ampli i en
principi, toca molts aspectes que tots ja donem per fets o per entesos aspectes que
actualment han anat modificant-se com el tema de drets a informació, drets a poder
presentar les instàncies a l’ajuntament de manera electrònica etcètera, etcètera. Són
uns reglaments que s’han anat modificant i aquí també marquem una mica el tema
de la ciutadania en aquelles activitats o qualsevol persona que vulgui promoure
alguna consulta en l’àmbit local o en l’àmbit popular. Aquestes coses sempre van
marcades per unes lleis superiors que obliguen a un tant per cent de la ciutadania a
presentació de diferents quantitats de signatures. Depèn de en quins casos ens parla
de tot el municipi sencer, en d’altres ens parla d’especificacions concretes de la zona
del nucli que estiguem tractant. Això es va anar fent un treball, una feina feta. Després
amb això el que vam fer va ser que amb la Comissió de Participació Ciutadana amb
els membres del PSC vàrem començar fent un primer esborrany, vam estar tractant
amb la Comissió, el vam valorar llargament, trobavem que havíem d’afegir-hi coses, es
van anar afegint retocs.
La veritat sigui dita és que hem tingut una feina amb els 3 partits que estem a
l’ajuntament de debat i d’intentar acceptar coses de voluntats de qualsevol dels
partits. Vàrem fer un treball que ens va portar un document inicial amb unes jornades
de participació fetes al centre cultural on convocàvem a les entitats de Santa Agnès i
de la Roca i aquí un altre dia amb les entitats de la Torreta, els hi varem presentar el
document de participació ciutadana. A la Roca i a Santa Agnès també els vam
explicar que hi hauria un següent pas que seria els consells de pobles, la intenció és
que també hi siguin, però que en aquest primer estadi entràvem en el Consell de
poble de la Torreta. Aquí, les aportacions de diferents persones representants de les
entitats també ens ha fet unes certes modificacions. Unes modificacions d’incloure
coses que nosaltres havíem valorat o ja algunes que no les havíem valorades, varem
rebre diferents aportacions i especificitats en concret i en voldria recordar una que ens
demanaven que qualsevol instància que entri a l’oficina d’atenció ciutadana, d’aquí
de la Torreta la poguéssim derivar si així ho volgués el veí o veïna previ a una
autorització en un formulari dient que no li importa que les seves dades passin a la
Consell de poble. Es va proposar la possibilitat que qualsevol instància que s’entrés a la
Torreta automàticament generés una còpia de cara al Consell de poble, d’acord?
Una queixa, una voluntat el que fos. L’única cosa que vàrem comentar és que la llei
de protecció de dades ens obligava a fer una petició, a què aquesta gent autoritzés
perquè clar aquí pots er que hi hagi dades personals i, de fet, hi seran sempre i a part,
les explicacions que pertoquin i a partir aquí ho vàrem recollir com a una aportació
dels veïns. Després vàrem estar tractant també la possibilitat de les entitats i els
nombres que li pertocarien, en principi, parlàvem de 4 regidors de l’ajuntament. En
principi, no coincidirien mai el president i el vicepresident del mateix grup polític igual
que els vocals, enteníem que el president seria l’alcalde o la persona en qui ell
delegués i si no coincidís en la mateixa persona o amb el mateix grup el tema de la
llista més votada en el barri. En aquest cas, en aquesta situació actual o com estàvem
fins ara precisament no seria així, en aquest cas seria president o qui l’alcalde de
convergència decidís i la vicepresidència seria pel PSC que era la llista més votada en
el barri, era per tant, posar les forces diguem-ne i donar la importància que la llista més
votada pugui tenir en aquell moment en el barri. Si coincidís, en aquest cas no hi
hauria una repetició, sinó que entraria la tercera opció que hi hagués o la quarta. Així
ho derivàvem. Les entitats, hi haurà 7 entitats del barri que seran les que estiguin
representades durant aquests 4 anys en el consell de poble i després 2 persones a títol
individual que es presentaran candidatura per tal de poder ser-hi i de poder ser
votades a títol individual també es faria de la mateixa manera. També per petició de
la reunió que vàrem tenir amb les entitats, es va poder obrir l’opció del fet de dir que si
es presentava molta gent a títol individual, hi hagués la possibilitat que les persones
individualment tinguessin un mandat d’un any perquè poguessin entrar més gent a dir
la seva i a donar una veu més en el consell. Bé, aquestes diferents coses s’han anat
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recollint en el document que hem portat i, de tota manera, s’ha penjat els 2
reglaments tant al web municipal com s’ha fet arribar unes còpies als diferents edificis
municipals d’aquí del barri on s’han deixat còpies del reglament i del consell per
poder-les consultar, perquè la gent pugui fer consultes, pugui presentar propostes o ferhi qualsevol matització i en principi, això estava fins avui, fins a les 7 de la tarda, si no
recordo malament, d’avui que es podia rebre aportacions. També és cert que com
que això és una aprovació inicial, tenim 30 dies d’exposició en què també podríem
seguir rebent aportacions i valoracions, per tant, és un document que no és tancat, no
és definitiu i que la pròpia ciutadania ho podrà anar modificant si ho creu convenient.
En principi, em sembla que està tot i si no en el següent torn aclareixo els dubtes.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Té la paraula el portaveu de Convergència i
Unió i en aquest cas delegat de barri de la Torreta el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Bé, per fi hem arribat al punt que d’alguna manera ha provocat que el
ple es faci aquí. Heu tingut molta paciència els que us heu quedat, però realment
creiem des de l’equip de govern que val la pena que estigueu aquí i que avui s’aprovi
a poder ser amb el vot afirmatiu de tots els grups municipals, tant el reglament de
participació ciutadana que és un reglament genèric com particularment el reglament
del consell del poble que parla del consell del poble que volem muntar a la Torreta.
Com us ha dit el regidor Albert Gil d’Esquerra, avui és una aprovació inicial dels 2
documents, hem treballat tant en l’àmbit polític, les 3 forces en representació al
consistori, hem fet 2 o 3 trobades dins d’una comissió de participació que es va crear
també en aquest mandat, abans no existia. Després hem tingut també 2 o 3 trobades
diferents amb entitats dels altres nuclis i, específicament, amb entitats de la Torreta per
enriquir els documents, per afegir les modificacions que vosaltres com a ciutadans heu
cregut oportunes, ha estat molt positiu, hem millorat molt el document, heu aportat
moltes i bones idees i hem quedat la gran majoria d’elles amb el document final que
portem avui a aprovació, per tant, jo crec que en tota aquesta etapa podem dir que
hem fet un procés gairebé com no s’havia fet mai a la Roca, és a dir per primera
vegada, hem fet un procés amb molta participació. Era un compromís també que
teníem des de l’equip de govern, aquest mandat havia de ser un mandat de canvi
amb maneres d’actuar i maneres de fer respecte de mandats anteriors. Segurament,
no ho hem fet del tot bé, mai es fa del tot bé. Segurament, es pot millorar molt, segur,
però l’interès que hem tingut en aquests 4 anys és el de poder parlar amb la gent, que
la gent participi i que la gent faci coses que, fins ara, no podia fer i això d’avui és el
resultat d’aquest compromís, per primera vegada en aquest municipi portem un
document de participació ciutadana que és molt important, que marca com es pot
fer aquesta participació, que regirà com ha de ser aquesta participació que permet
que els ciutadans d’una manera conjunta en grups a través d’entitats o bé de manera
independent pugui fer peticions als diferents òrgans de govern de l’Ajuntament, al Ple
a la Junta de govern, al propis Alcalde. Això queda marcat en aquest reglament i,
sobretot i encara més oportú o més important, però que és una conseqüència
d’aquest primer reglament de participació ciutadana que és el reglament del consell
del poble. Fa molt temps que alguns de nosaltres i alguns de vosaltres, els que esteu
aquí, estem lluitant per arribar al dia d’avui, per arribar a aprovar a fer aquesta
aprovació inicial. Això és un compromís que teníem algunes de les formacions que avui
estem a l’equip de govern, les dues, que ens ho hem cregut i que fins al final hem lluitat
per tenir-ho. No ha estat fàcil, com us ha dit l’Albert, ens ha costat, hem partit de
reglaments de participació d’altres municipis, hem fet un poti-poti, ens ha ajudat molt
l’Ester, ens ha ajudat molt el Xavier del Villar , ens ha ajudat molt la regidoria, l’Albert Gil
ha agafat el toro per les banyes, s’ho ha cregut des del principi, ha vist que era un
objectiu d’aquest mandat i havia de ser una cosa que una vegada que estigui
aprovada d’una manera definitiva es pugui podar en marxa només començar el
següent mandat. Això vol dir que amb l’aprovació d’avui, si al final s’aprova,
preparem el camí perquè només començar el segon mandat, per tant, a partir del
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mes de juny o de juliol es pugui triar els membres del consell del poble i estigui actiu
només començar el mandat. Això està marcat com ho hem de fer també a través
d’aportacions d’entitats i membres de la societat civil de la Torreta. Crec que ha
quedat un document bastant bo, tot i que com és una aprovació inicial i tal i com ha
dit l’Albert, això permet que a partir d’avui i durant el període d’exposició pública es
pugui millorar, si és possible, no? Era un compromís que teníem com a equip de
govern, era una cosa que s’havia de fer i que molts de vosaltres havíeu lluitat per
aconseguir. Vull anomenar a alguns companys com el José Mª Mateo que va ser un
regidor que va lluitar i molt per aconseguir això que avui portem a aprovació, vull
recordar també al Josep Mª Blanchart, per exemple, que va ser un company que va
lluitar molt quan es presentava i quan proposàvem la creació d’aquest consell de
poble, no em puc oblidar del Gabriel Parra, que des del moment va participar
activament en tirar endavant el projecte i sobretot jo crec que això avui arriba aquí
per dues persones molt concretes d’aquest equip e govern. Primer ja ho he dit, l’Albert,
sense ell això no hagués pogut ser una realitat, ens ha punxat quan havia de punxar,
s’ho ha cregut, ha lluitat fins al final i, realment, es mereix que avui jo li dediqui aquestes
paraules i després, també jo crec que l’altra persona que s’ho va creure almenys des
del nostre grup, des d’un començament que es l’Alcalde, ell va ser la persona que va
proposar fa molt temps quan encara no era alcalde, que això havia de tirar endavant,
que els consells de poble havien de funcionar tant a la Torreta com a Santa Agnès que
eren un sistema de participació per a la ciutadania molt bones, que havien de
permetre que la ciutadania treballés més directament amb les equips de govern, amb
els governs municipals i que, a més a més, això era tan bo que podia facilitar, fins i tot,
la labor dels equips de govern, ens creiem que això ha de ser una cosa que pot
funcionar d’aquesta manera. Hi haurà un grup de gent podrà no tenir en compte tot
allò que surti serà coses que s’han decidit aquí i que hauran de tenir la seva aprovació,
sempre i quan passin pels filtres lògics que també hem comentat en alguna ocasió que
jurídicament siguin possibles i que tinguem els recursos econòmics oportuns, però
evidentment no serà lògic que els equips de govern que hagin de tirar endavant el
municipi, no tinguin en compte les propostes del consell del poble, per tant, avui és un
dia important per a la Torreta, però també és un dia important per a la Roca. Avui
donem molta més força a la participació ciutadana a una cosa que ens creiem i a
una cosa que ens creiem i a una cosa que hem de potenciar. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari des del PSC? Sr. Miquel
Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, estem aprovant o portarem a aprovació 2 coses diferents i vull
diferenciat el debat que una cosa és el tema del reglament de participació i l’altra és
el reglament del consell de poble. D’entrada dir, com ha comentat el regidor Albert
Gil, que aquí s’ha fet un conjunt de reunions amb la nostra participació i agrair la
invitació, que no sé si han estat 3 o 4 reunions que hem fet, però hi ha hagut una
participació activa del nostre grup municipal en tot el procés d’elaboració del
reglament. També és veritat que no estàvem d’acord al 100% amb totes les propostes i
en algun punt hem dit, doncs escolti’m continuem i aquest tema el deixem aparcat i,
en tot cas, en el seu moment si ho creiem oportú, presentarem allegacions i ja avanço
que nosaltres veiem la majoria de les qüestions que aquí es plantegen les veiem
correctament, però hi ha alguns matisos que ens semblen importants, no
transcendentals, però sí que importants i, per tant, presentarem algunes allegacions
per acabar de polir aquests documents, no votarem en contra, tampoc votarem a
favor i presentarem aquestes allegacions. En l’ambit general, repeteixo, ho veiem bé.
Ara bé, podríem fer una reflexió una mica més de fons, un reglament de participació
no vol dir que hi hagi participació ciutadana. Aquí si no es creu la participació
ciutadana, no serveix per a res el reglament perquè també hi ha moltes normatives i
lleis que diuen moltes coses com per exemple que han de respondre totes les
instàncies els ciutadans i les entitats i no es compleix. Què és participació per a
nosaltres? Doncs un conjunt de moltes petites coses del dia a dia que apropen
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l’ajuntament al ciutadans, que el ciutadà està ben informat de les coses que passen i
que pot donar la seva opinió. Per exemple: posem alguns casos que em sembla que
podrien ajudar, doncs bé tenir un fòrum de debat obert a l’ajuntament en què la gent
pugui fer preguntes obertes i que l’alcalde respongui. Això és participació ciutadana, si
l’alcalde no respon no és participació ciutadana. Per exemple, que els veïns que
demanin una reunió amb l’Alcalde que l’Alcalde els rebi a la Torreta, per tant, això és
participació ciutadana de proximitat. Si el veí ha d’anar a la Roca es perd el sentit
perquè són 3 pobles. Per exemple, també és per a nosaltres important que, com a
mínim una vegada a l’any, es presentin els projectes de futur del municipi i
concretament de la Torreta i que una vegada a l’any hi hagi una jornada o alguna
sessió en què aquests projectes es presentin per exemple que quan l’ajuntament rep
2,8 milions d’euros del Pla Zapatero. Doncs abans que aquests projectes s’aprovin,
s’adjudiquin de pressa i corrents i només es publiquin en diari oficials, es presentin als
ciutadans per demanar l’opinió. Tot i que després l’ajuntament o el govern que estigui
prendrà la decisió que pertoqui, però abans pot, tranquillament, o hauria
tranquillament de demanar l’opinió, si es creu la participació ciutadana perquè si això
s’hagués fet, segurament no tindríem ara, no s’haurien gastat 180.000 € en unes
petanques o no s’hauria gastat 600.000 € en arreglar les voreres del carrer Font del
Cargol o del carrer Granada, si s’hagués escoltat, simplement, l’opinió dels veïns, si
s’hagués donat aquesta oportunitat, per tant, participació no és el reglament, sinó que
és la conseqüència del fet d’escoltar a la gent.
Què és saber prioritzar les actuacions en funció de l’interès de la majoria dels veïns, en
aquest cas de la Torreta. El reglament en general el veiem bé, el que no ens ha
semblat bé Sr. Gil és el cost que ha suposat per a l’ajuntament la redacció d’un
reglament que és veritat que hi hem treballat i li hem donat moltes voltes, però creiem
sincerament, que no és necessari tants recursos personals. Tenim un tècnic de
participació i de comunicació que ha estat treballant durant, com vostè diu, aquests 4
anys una part del seu temps en aquest tema i hem tingut gairebé un any, si no recordo
malament una tècnica específicament dedicada a aquesta qüestió. Això és un cost
important si ho comptem. Aquests 20, 30.000 € que pot haver costat tranquillament la
dedicació d’una persona a redactar un reglament que en bona part és una rèplica
dels reglaments d’altres municipis em sembla excessiu i més en aquests moments de
crisi, per tant s’haurien d’haver buscat altres mesures que no haguéssim suposat aquest
cost.
Respecte al consell de poble, aquest és un tema molt més delicat diguéssim, no és tan
evident. M’en recordo que a l’any 2006 vaig anar a veure al Director General
d’Administració Local, d’Esquerra Republicana per a més senyes que s’han destacat
sempre per promoure aquest temes de consell de poble a molts municipis, i em va fer
una sèrie de reflexions molt interessants. Hi ha molts consells de poble que no funcionen
i n’hi ha que sí, pocs, però n’hi ha que sí que funcionen. Quina és la diferència? Quan
el consell de poble és quelcom que està demanat per una majoria dels ciutadana
d’aquell poble, quan hi ha realment una voluntat de participar en aquest consell de
poble de forma activa i participativa i aquí a mi m’agradaria que si es planteja
aquest reglament de consell de poble, que nosaltres tenim algunes consideracions a
fer i presentarem algunes allegacions, doncs es fes d’aquesta forma, que es fes, per
exemple una presentació pública de la Torreta del que significa el consell de poble
perquè hi hagi una demanda de tots els ciutadans de la Torreta o hi hagi un interès
d’una bona part dels ciutadans de la Torreta en què això es tiri endavant. Jo no sé si
s’ha fet, però en tot cas, a nosaltres no se’ns ha convidat. Si s’ha fet una presentació
pública als ciutadans, no només a les entitats que està bé que es convidi a les entitats i
això si que sabem que s’ha fet, però també hem de tenir en compte que les entitats,
que fan una feina social extraordinària, també de vegades tenen dificultats per opinar
de determinats temes i quan una determinada entitat, la qual es dedica a una
activitat cultural, li preguntes temes d’urbanisme, doncs de vegades, jo almenys m’hi
he trobat amb el cas que et diuen: ep, en aquest tema tenim diferents socis amb
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diferents opinions, però nosaltres ens dediquem a aspectes culturals, per tant, en
aspectes culturals tenim clar què és el que volem, però amb aspectes urbanístics tenim
diferents socis amb diferents idees, per tant, no em preguntis això perquè ni en sabem
ni tenim una posició unitària com a entitat, per tant, per definició de les entitats és
positiva, però de vegades per opinar de qualsevol cosa, no és suficient. Algunes
consideracions que volem fer... bé, a nosaltres ens sap greu el tracte que han rebut les
associacions de veïns del municipi durant aquests anys perquè ara volem anar a un
consell de poble que és un model, però abans hem posat per una altre que és una
associació de veïns, del municipi, de la Torreta o de Santa Agnès per exemple, en els
quals s’han enterat de totes les inversions que ens ha fet la Torreta, doncs a Santa
Agnès s’han enterat com aquell que diu per la premsa. Clar si volem consolidar consell
de poble, no podem anar dient, deixant, menystenint, a les entitats i menys a les
associacions de veïns. Nosaltres creiem que si volem que hi hagi una xarxa associativa
potent i una associació de veïns potent. La primera cosa que hem de fer és tenir-la en
consideració i han de ser les primeres informades, si no succeeix el que ens ha passat a
Santa Agnès, que avorrits del menysteniment d’aquest equip de govern han decidit
plegar perquè qualsevol veí, proper a un determinat partit polític, sabia més coses del
que estava passant a Santa Agnès que l’associació de veïns que havia estat escollida
per al ciutadania.
Hi ha algunes allegacions que nosaltres volem presentar perquè el consell de poble és
un òrgan consultiu, únicament consultiu, és a dir se li demana l’opinió, pot fer
propostes, però no pren decisions. Ara bé, si volem que sigui realment consultiu i que se
li consulti tot el que és important perquè, per exemple ara estem parlant aquí, s’ha de
demanar l’opinió a molts veïns sobre el consell de poble, està molt bé, però no se li ha
demanat quants estaven d’acord en gastar-se 180.000 € en fer unes petanques quan
es podia haver fet amb molts menys diners amb una altra ubicació. Si volem que
realment sigui participatiu, s’ha de consultar totes les coses, no les que interessen. Ho
dic perquè una de les allegacions que segur que presentarem és dir que si es crea el
consell de poble. Els temes importats de la Torreta tots han de passar pel consell de
poble. En el redactat que jo he llegit i vostès em corregiran, en cap moment es
menciona això i pot donar peu que passi el que ha passat els darrers anys aquí a la
Torreta. Els assumptes importants han de passar pel consell de poble i això en les
funcions del consell de poble, les quals estan aquí molt ben redactades no s’explicita,
es diu que podran formular propostes, canalitzar iniciatives, emetre informes
d’iniciativa pròpia, emetre i formular propostes, però no diu en cap moment que hi ha
un compromís de l’equip de govern de l’ajuntament en què tots els temes importants
hagin de passar pel consell de poble, és una cosa bàsica, una cosa per a nosaltres
fonamental. També per a nosaltres és fonamental que si es vol anar per aquest camí i
es vol crear un espai consultiu el més obert possible al poble de la Torreta i també a
Santa Agnès, doncs el tema del nombre de membres potser ens l’hem de replantejar o
potser, com a mínim, l’hem de revisar si volem que sigui el màxim d’obert com a òrgan
consultiu que és. Trobarem a faltar també que aquesta iniciativa no s’hagi plantejat
amb la mateixa intensitat a Santa Agnès, també estava en els programes electorals, si
no recordo malament, de convergència, no estaven al nostre, però en tot cas, sí que
trobem a faltar que aquesta iniciativa no s’hagi plantejat, no s’hagi explicat, no s’hagi
presentat de la mateixa forma que s’ha fet aquí a la Torreta, doncs a Santa Agnès
com a mínim donar l’oportunitat, si hi ha aquesta demanda ciutadana també de
crear aquest consell de poble i finalment, també un tema menor és un tema també de
l’àmbit territorial i aquí hi pot haver també algunes discussions de quin és l’àmbit que
correspon a la Torreta i correspon a Santa Agnès i aquí hi ha qüestions sobre Can Jorn
on ha d’estar. Aquest és un tema que també en algun moment haurem de replantejar,
ho haurem d’estudiar. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari Sr. Albert Gil?
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Sr. Gil.- Sí, diversos. Com vostè ha dit, ha fet diverses consideracions en algunes, jo ja
ho havia dit que hi havia coses que potser no veiem de la mateixa manera i que les
havíem debatut, vaja això és el que jo havia entès, però acabo de veure que no, que
el que vostè va fer és: “proposem això, ho parlem, nosaltres donem la nostra opinió” i
vostè diu d’acord i ara això seran les allegacions. D’acord, si aquestes allegacions es
presenten, s’estudiaran i es veuran, però llavors aquí falta una part que és ens hem
posat d’acord, vaja, no. Jo el que ara rebo és el que a mi m’interessava ja vaig dir que
d’acord i ara és el que presentaré allegacions pel fet de diverses coses entre elles, el
tema de les entitats, el tema dels nombres de regidors, el tema...bé, presentem
allegacions, parlem-ne i llavors, probablement comencem a treballar al revés o
directament valorem les allegacions i les posem sobre la taula si les creiem oportunes
les acceptem i si no entenem que en aquell moment quan es va dir que correcte, volia
dir correcte, però bé això és una cosa que hauríem de valorar, hauríem de tornar a
parlar entre nosaltres i hauríem de veure també amb les entitats...perquè llavors,
nosaltres estàvem presentant, sense mala intenció, un document pactat amb el PSC
que veig que no és així, per tant, a la gent que els vam transmetre aquest missatge no
era correcte del tot. El tema dels àmbits territorials, això perfectament. El tema
d’algunes consideracions com diu que les associacions de veïns no se les ha tingut en
compte. .. a veure, o vostè està barrejant totes les coses o jo no recordo i vostè m’ho
dirà. En un tema polèmic com el golf, vostè va fer algun referèndum, referèndum no
perquè no els podem fer o algun tipus de consulta vinculant per aquesta situació o
què hauríem d’haver fet llavors amb el tema de l’ARE, esperar-nos a fer un referèndum
a veure què deia la gent i llavors plantejar-nos si hi havia necessitat o no de fer-lo o el
tema de les peticions per part de la diferent gent del poble. També li he de dir que
amb diferents àmbits també és sospitós que en alguns llocs quan has parlat del tema
del poble, del consell de poble, se’ls han posat els pèls... perquè ens han arribat a dir: i
això què vol dir? Que qualsevol entitat tindrà la mateixa veu que nosaltres que som tal,
doncs sí, per tant, bé, suposo que això un reglament de participació ciutadana i la
creació d’un consell de poble pot trepitjar alguns ulls de poll de gent que pensa que té
més valor o que la seva entitat o que el seu X està per sobre del demés. El tema que
les coses es portarien en el consell, això se’ls va explicar i s’ha dit. De tota manera,
miraré a veure amb el tema d’aquesta redacció que diu vostè a veure si ho hem
d’especificar més, però amb les reunions que hem tingut amb les entitats se’ls ha
explicat que això sí que seria una cosa que aniria sempre al reglament, és més, dins de
les pròpies discussions de les entitats es va veure que hi havia gent que anava en un
sentit d’aportar coses innecessàries o molt o que podien no ser de prou envergadura
per anar al consell de poble, però les pròpies entitats així ho van entendre i van ser
elles mateixes les que van donar-li un valor...de tota manera, bé, les allegacions estan
per això, les posaríem en consideració bo i entenent llavors que potser hem de parlar
amb les entitats i canviar el tema del discurs, no és un document consensuat, entenc
que si hi ha aquest tipus d’allegacions de coses que s’han parlat i allà no s’han cregut
oportunes i s’ha decidit prendre aquesta opció, poder hauríem de canviar el sentit, de
tota manera jo crec que això ja estava anunciat jo, evidentment, crec que això és una
cosa que hem de tirar endavant. Hem fet la feina, fins i tot, amb això que diu vostè del
tema de la participació en quant a tot el barri, s’ha fet una bustiada a tot el barri
informant a la gent com podrà participar amb aquest tema, per tant, s’ha fet un
esforç, un esforç que també es va valorar amb les entitats que també van dient
aquesta situació actual, vigilem quines despeses fem, vigilem que hem de fer per
aquest tipus de cosa. Bé, vostè considera que les despeses que hi ha hagut són
innecessàries o bé, suposo que per això vostès no tenien la regidoria de participació i
suposo que les diferents maneres de veure les coses ens portaran sempre o gairebé
sempre a veure una manera de fer el municipi tan diferent com la que ens està
portant. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. El regidor delegat de Santa Agnès, el Sr. Jordi Fortí,
vol fer una intervenció per allusions al consell del poble de Santa Agnès.
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Sr. Fortí.- Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Bé, per allusions al poble de Santa Agnès o per 3 o 4
temes que han anat sortint arran de Santa Agnès que sembla que la informació no la
tractem de la mateixa manera segons els ulls que es veuen. Ha parlat vostè que
l’Associació de veïns de Santa Agnès, malauradament, ha anat minvant la seva
funcionalitat i en aquests moments està en una situació difícil per dir-ho d’alguna
forma. El que sí que és evident és que en la primera reunió que va tenir el nou equip de
govern, al 2007, amb l’associació de veïns de Santa Agnès va ser arran que ens vam
trobar un pastís molt maco damunt de la taula d’alcaldia en forma de formigonera
que resulta que fins després de les eleccions no se’ns va informar i que no en teníem
coneixement ningú de nosaltres ni l’associació de veïns a la qual vostè es refereix i ens
vam trobar una mica fora de context en els formes, les maneres i l’objectiu d’allò que,
en el seu dia, es va realitzar una assemblea a títol informatiu i que semblava que hi
havia uns altres interessos polítics, fins i tot, res més que això. Jo estic molt tranquil amb
l’associació de veïns de Santa Agnès, em sap molt greu la situació actual, però no sóc
jo ni ningú de l’equip de govern la que l’ha provocat. Això ja venia donat.
El segon tema del qual volia parlar és el tema de l’escola, aquell que, com sempre, té
la facilitat de fer-se tot això seu sempre. Jo li vull agrair, com a veí nouvingut a Santa
Agnès, que gràcies a vostè sembla que haguem tingut escola. Vostè està parlant avui
que dins del pressupost no es contempla el projecte de l’escola definitiva, té nassos la
cosa perquè en el pressupost del 2006 o del 2007 que van ser mandats seus, tampoc
vaig veure, com a veí de Santa Agnès ni la petició de l’escola actual, ni això, ni haver
fet enquestes amb veïns, ni haver demanat quanta gent i quines edats i quins nens hi
havia a Santa Agnès i ara resulta que com que visc a Santa Agnès sembla que ara ho
sàpiga. Siguem conseqüents amb les nostres paraules, pensem en un 2003 o 2007 on
va vostè invertir tan sols 70.000 € i resulta que ara sembla que s’aparegui a Santa Agnès
i comenci a conèixer el poble, crec que és el que li passa.
Tercera, l’avinguda Gaudí, si ha estat 4 anys en aquesta situació no ha estat perquè
l’equip de govern hagués volgut, sinó perquè durant més de 10 anys el projecte estava
parat i qui el tutelava era l’Incasòl perquè algú li va permetre. A partir d’aquí, nosaltres
prou feina hem tingut en modernitzar-lo, actualitzar-lo i deixar-lo en bones condicions.
Tot això ha suposat temps i sóc el primer que en el seu dia, juntament amb l’Alcalde i
la resta de l’equip de govern ens vam disculpar als veïns. Ara, el que està és que tot el
que hem tutelat des de l’equip de govern sense dependència de cap altra empresa
amb situació externa ha funcionat de seguida. Bé i amb bones condicions i no em vull
allargar més perquè els pobres veïns d’aquí de la Torreta deuen pensar que el primer
ple si s’estan 4 o 5 hores així és terrible i encara queden alguns punts. El tema del
consell del poble de Santa Agnès, tal com li ha dit el regidor de participació ciutadana
i com li ha comentat també el meu company el Sr. Manel Álvarez, hem dit que primer
estàvem treballant per l’aprovació, aquesta primera aprovació de la Torreta i es
segueix treballant amb l’objectiu de Santa Agnès, evidentment, ha de ser una eina de
participació ciutadana, en la qual tothom hi pugui dir la seva sense cap tipus de
manipulació, res més.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Fortí. Té la paraula el portaveu de Convergència i
Unió el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Bé, Com no han fet la feina, tot i que els documents estan penjats a
internet ja fa dies i a més, tenen una facilitat especial en demanar tota la informació
que necessiten i més i nosaltres també tenim tota la facilitat per donar-vos la
informació, com no han fet la feina, avui s’abstindran. Ja no se’ls creu ningú, eh? Ho
dic perquè és un argument tan pobre que potser que hagués dedicat un minut només
per excusar-se. La veritat és que vostè, després del que ha dit i després de comentaris
que han fet en les diferents reunions que hem tingut, vostè no vol el consell del poble,
vostè no vol la participació ciutadana, no l’ha volgut mai. Quan comença a insinuar
coses que no hem tingut participació, que això sembla que sigui una cosa nova, és a
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dir, sembla que els dolents de la pellícula, aquest equip de govern de CIU i Esquerra
no han tingut en compte res, no han fet res per la participació ciutadana. Quina
participació ciutadana? Amb qui va parlar vostè de la Torreta per canviar el sentit del
carrer valència?
Sr. Estapé.- Amb alguns veïns del que estan aquí.
Sr. Álvarez.- Sí, resulta que el va el va tornar a canviar, em sembla que hi havia més
veïns que el volien com estar ara. Es va equivocar. Potser és que no parlar amb els
Veïns que hauria de parlar o que no parla amb tots, potser és que li interessa parlar
amb alguns només. Amb quins veïns va parlar el Sr. Estapé i el seu equip de govern per
canviar, per exemple, un sentit d’un altre carrer de poble, el carrer Major, amb ningú.
Jo sóc veí i no vaig parlar amb ningú i, a més a més, ens van dir que van canviar el
sentit d’un dia per l’altre perquè l’empresa que pintava les ratlles li anava bé. Això és
participació ciutadana, això és tenir en compte l’opinió dels veïns. Amb quins veïns de
la Torreta va parlar vostè quan va vendre o quan va intentar vendre el barri de la
Torreta a Granollers i a l’Incasòl? Per cert es va fer una foto aquí. Van muntar unes teles
magnífiques. Amb qui va parlar vostè? Amb quina associació de veïns? Amb quants
veïns d’aquests que li donen suport. Amb quants? Amb ningú. Com no li agrada això.
Com no li agrada que la gent pugui participar, com no li agrada escoltar a ningú, com
fins i tot, en els plens quan vostè era alcalde no deixava parlar a la gent en el torn de
precs i preguntes. Això ho hem viscut i ara sembla que sigui vostè el salvador de la
pàtria, al qual no han fet cas. És que s’ha d’escoltar als veïns. Torna a sortir el tema dels
2,8 milions d’euros del Pla Zapatero, que va fer vostè amb la quantitat de milions
d’euros i de pessetes en aquella època quan es van polir tot el patrimoni del poble ?
Què va fer vostè si l’única cosa que ens ha quedat és l’escola bressol, que no la volem
vendre nosaltres perquè no paguen el que ens haurien de pagar, però vostès la van
posar a la venda. Què va fer vostè quan es va malvendre una parcella que després
no va cobrar. Amb qui va parlar? Amb qui va parlar vostè? No fan la feina i critiquen i,
a més a més, ho fan amb una facilitat que això és digne d’admiració i li reconec, parla
amb una convicció que qualsevol se’l creu, és patològic. Jo crec que, en realitat, té
por, té por d’un consell de poble, té por que algú, la gent del carrer li digui escolta’m
que volem fer això que ens agradaria. A vostè li agrada manar i que no li manin. No
vol escoltar a ningú, manipula la informació, enganya a la gent. Si, fins i tot, escriu
cartes en nom d’altres persones als diaris. Igual és un concepte de participació
ciutadana a partir d’ara, la participació ciutadana dels veïns que surten a diaris amb
el nom, però que en realitat la carta l’ha escrit i l’ha enviat vostè. Això és participació
ciutadana del Sr. Miquel Estapé. Miri, el consell de poble és un consell consultiu, tindrà
perquè s’aprovarà, la possibilitat de portar propostes al govern municipal i és el govern
municipal que governa i a nosaltres ens pertoca prendre decisions, si no perquè estem
aquí? Li hem de preguntar qualsevol cosa a tothom? Hem de demanar permís per fer
segons quines coses? Hem de demanar permís per fer unes rampes, posar unes cadires
en un camp de futbol, posar una coberta a la grada, fer unes pistes de petanca
perquè a vostè no li agrada la petanca? Hem de fer això? A qui li va demanar vostè
permís per gastar-se la quantitat de milions que es va gastar en els mandats anteriors,
per cert; ens tenen hipotecats el municipi. Quina moral pot tenir quan insinua que no
responen les instàncies ? Miri, nosaltres a l’oposició, li vam demanar a vostè, quan
governaven, una qualificació urbanística de la parcella de Cal Costelaire. Sap quan
temps van trigar? 7 mesos, quan ja s’havia modificat el Pla, és a dir, no només no van
respondre a temps, sinó que a més a més van respondre quan ja havien fet la
modificació del Pla. Vostès que es queixen que no responen a les instàncies. La gent
sap que s’està intentant respondre en temps i forma i això ho hem dit en algun ple i
vostè ho sap i no sé perquè insinua coses quan sap que es pot trobar en la situació en
què es troba ara. Des d’alguns serveis de l’ajuntament estem responent en temps i
forma. Tenim un sistema per respondre en temps i forma i això està funcionant i és cert
que s’ha d’exportar a la resta de serveis, l’Ajuntament de la Roca mai ha respost una
instància a temps, no ve d’ara, és ara que s’estan solucionant les coses. Aniria bé
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també que tingués la prudència d’apuntar-se els números perquè clar jo ja he vist en
diferents diaris que la petanca, que ja veig que no li agrada, ha costat 280.000 €,
després 240, 250, avui 180, apunt-hi-s’ho, si us plau, és que ens mareja, de veritat és
que no sap ni quan ha costat, únicament el que sap és criticar i li reconec que ho fa
bé. La gent se’l pot arribar a creure, té aquesta facilitat que li dic una cosa, amb
alguns polítics pot ser bona, però el poble de la Roca una facilitat així no li interessa,
s’ha de ser més honest i quan un escriu en un diari que estic a favor de com feia
política un senyor molt determinat que li interessa perquè ara li interessa quedar bé.
Després fa el que fa. No està seguint l’exemple d’aquell senyor del qual vostè està
dient que era tan bon polític, no segueix el seu exemple, és un manipulador.
Miri, vostè, no li volia dir perquè jo pensava que avui ho aprovarien. Vostè volia un
control polític del consell de poble. El PSC de la Roca va demanar un vot ponderat
dels partits polítics, el PSC de la Roca no volia que la majoria de vots del consell de
poble fos de la societat civil, volia un vot ponderat i això no està en el document que
portem avui perquè no hem volgut nosaltres i creiem que vostè hi estava d’acord, vagi
rient, però a mi no em fa cap gràcia, de veritat, eh, de fet m’indigna. Sigui una mica
més prudent en alguna cosa, de veritat, ja sabem que no li interessa, ja sabem que
igual és més fàcil manipular a una sola entitat que a un grup d’entitats, que a un grup
de 13 persones que tampoc està d’acord en el número, no sé si vol més o vol menys, ja
no ho sé, però presentarà una allegació això sí, ho saben fer molt bé, posar pals a les
rodes, ja hi estem acostumats, ho sabem fer molt bé és una altra de les facilitats que té
vostè. És un bon document el que portem avui, és un document treballat, un
document amb ganes que la gent participi i que la societat civil pugui opinar. A algú
no li agradarà, algú vol tenir el control total de les coses i algú amb aquests documents
que aprovarem avui podrà venir allà a l’ajuntament i plantar cara un equip de govern
i demanar coses i demanar-ho perquè ara hi ha un reglament que dóna aquestes
opcions, regula com s’han d’agafar signatures, per exemple. És veritat, que alguns
d’ells han signat dues vegades... no has estat tu... sí, estic anant per feina. És que no us
agrada res noia. Si no vols que diguem l’opinió, doncs no, escolta’m jo quan ha parlat
el teu portaveu, jo he callat. He pres notes perquè m’ha semblat molt interessant el
que deia, però no hi estic gens d’acord i no estic gens d’acord en què un regidor
socialista signi 2 vegades en una història que, a més a més, en tot el respecte l’heu
muntat vosaltres i ja està. Feu el que vulgueu, però no emboliqueu les coses, però no
digueu coses que no són, tenim un consell de poble, tenim un reglament que està bé,
que es pot millorar, segur amb tots els reglaments, però home, intenteu que la gent es
cregui coses que no són, no intenteu això, si us plau.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Intentaré ser molt breu. Intentaré tornar al
debat que en ocupa i no anar-me per les branques en aquest tema. Sobre el
reglament de participació, em sembla bé en l’àmbit general, hi ha algunes coses de
matisos. Nosaltres durant aquest procés també hem estat parlant amb algun ciutadans
i amb algunes entitats i han fet algun suggeriment i creiem que hi ha alguna petita
cosa, no són transcendentals ja ho he dit que es poden millorar, per tant, farem el que
ens pertoca que és presentar allegacions per millorar-ho i això és part dels principis,
dels fonaments de la participació ciutadana. El fet que, sobretot, els partits polítics,
però també els ciutadans puguin presentar propostes. No sé perquè Sr. Álvarez li dol
tant que nosaltres presentem propostes. No sé perquè s’ha enfadat. Això és la base de
la democràcia, uns governen i porten acords i uns altres plantegen propostes
alternatives. Ho veiem en criteri general bé. Presentarem algunes allegacions. No
veiem bé el tema del cost, ens sembla desproporcionat haver tingut a 2 persones
durant l’últim any dedicades a aquest tema, tenint en compte la conjuntura de crisi,
però això ja està fet i respecte al consell de poble, ens diu que posem pals a les rodes,
si presentem aquestes allegacions i jo li dic que va ben equivocat o tenim un
concepte de la democràcia molt diferent. És cert que nosaltres vam comentar el tema
del vot ponderat dels partits polítics, és cert i vaig parlar dels partits polítics. No és el
mateix un partit polític que ens hem presentat a unes eleccions que unes entitats. No
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barregem les coses Sr. Álvarez. No em va entendre bé o ha volgut, diguéssim
distorsionar els meus comentaris i perquè enteníem que hi havia d’haver un grup
ponderat? Doncs perquè si el nostre grup ha tret per dir alguna cosa un 50% dels vots a
la Torreta i és el grup majoritari, doncs és lògic que ha de tenir un pes en el seu vot, més
gran que un altre grup que, pels motius que sigui, igual només té un 5 %. De totes
formes com que és un òrgan consultiu, si el que es fa és demanar només l’opinió és
una qüestió, si el que es fan és prendre acords que el que es porten a ple, doncs
lògicament s’ha de ponderar perquè no té la mateixa representativitat el que ha tret
el 50% dels vots de la Torreta que el que n’ha tret el 5%, no la tenen. De totes formes, si
l’esperit d’aquest consell de poble és ser un òrgan constructiu, aquesta és una qüestió
menor perquè les decisions es prenen on s’han de prendre que és en el plenari
municipal.
Vostè diu que no han de demanar permís de tot el que es fa a al Torreta en el veïns de
la Torreta, jo crec que entrem en una contradicció en tot el que ha dit abans. Ara estic
d’acord amb vostè, no s’ha de demanar permís, ens han escollit els ciutadans, el que
sigui que s’ha de fer és informar del que es vol fer i no n’hi prou de dir que es publica
en un diari oficial, informar i escoltar i després prendre decisions, però si no s’informa i
no s’escolta es poden cometre errades greus i crec que en les inversions del pla
Zapatero, aquí a la Torreta s’han comés errors molt greus que la majoria dels veïns de
la Torreta saben perfectament que aquestes no eren les prioritats. No és que no
m’agradi la petanca i que la gent que vulgui jugar a petanca hi jugui, però amb
10.000 € es pot jugar a petanca, perfectament, a la devesa de la Font del Cargol,
perfectament en una altra ubicació, ja sabem que s’havien de canviar, perfectament,
no feia falta gastar aquests 180.000 € en aquesta conjuntura de crisi i finalment un
parell de comentaris més:
Nosaltres no hem muntat cap recollida de signatures, Sr. Álvarez. Una altra cosa és que
a vostè no li agradi que els veïns recollint signatures i finalment, vostè ha mencionat al
Sr. Romà Planes, el qual va ser alcalde del municipi i en el qual jo intento seguir algun
dels exemples, potser no ho aconsegueixo, però ho intento. Jo li demanaria que vostès
també ho intentessin. A mi, personalment em va saber greu que potser una de les
personalitats polítiques més importants que hi h hagut a la Roca del Vallès que va
ocupar càrrecs importants a la Generalitat, a la Diputació, al Parlament, va ser
secretari personal del personal Tarradelles, d’Esquerra per cert ...
Sr. Gil.- Ara podré contestar...
Sr. Estapé.- Doncs, vostès, ningú de vostès vingués a l’acta. Ni tan sols en fessin la més
mínima promoció en el web municipal, tot i que se’ls va enviar un correu electrònic i
tot i tenir un tècnic dedicat a temes de comunicació. A mi, em va saber greu. Dit això,
intento seguir el seu exemple, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Miquel Estapé...
Sr. Gil.- Sí, per allusions...
Sr. Alcalde.- Sí, però una allusió...
Sr. Gil.- Ràpid. Com vostè comprendrà, l’única cosa que sí que desconeixia i miraré
perquè ha passat que és la rebuda aquesta d’informació i el perquè no es va penjar
en el web. Això sí que és l’única cosa que miraré i li diré o faré que li diguin. Per la resta,
vostè sap que jo amb vostè la relació personal és inexistent, probablement si hagués
conegut aquest senyor la gent que me n’ha parlat, me n’ha parlat molt bé d’ell, el
que passa és que de la gent que l’envoltava doncs jo el meu concepte ara personal,
ja ho sap vostè, no és gaire bo. Després com a esquerra, les relacions amb vostès
també estan trencades, per tant, vostès no ho van comunicar a Esquerra. Suposo que
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a Esquerra, fins i tot, hi ha gent que està més predisposada a voler tenir tractes o fons i
tot quedar bé, no ho sé amb vostès. Hi ha gent que,, fins i tot, demà quan els ho hagi
d’explicar tot aquest tema, hauran de sentir alguna crítica més meva perquè, de
vegades, jo els dic és que confieu massa amb ell. Miri, jo personalment vaig prendre
l’opció de no venir, igual que fa molt de temps he pres altres opcions i, políticament,
no entro ni surto. Jo venir a un lloc on sé que m’hauré de trobar a un lloc amb gent
amb la qual no em saludo, no em parlo i amb la qual no estic gens còmode al seu
costat, doncs escolti’m jo faig el que és estrictament obligatori i sentint-ho molt, jo no
ho puc aconseguir fer veure que no passa res i fer veure que tots som amics. No, jo ho
sento molt, no ho sé, igual d’aquí uns anys jo esperaré que de mi, la gent que m’ha
conegut i m’ha tractat en pugui parlar bé, com del Sr. Romà Planes i ja li dic, hi ha
gent que me n’ha parlat molt bé i a més, veus que o parlaven amb sentiment i sempre
em deien és que era una bellíssima persona, sempre em deien persona, quan em
parlaven com a alcalde, em deien ostres com a alcalde altres coses i tal i qual, però sí
que tenia era la proximitat. També és veritat que era un municipi molt més petit i tal,
per tant, jo no l’he conegut i no ho sé. Segur que si l’hagués conegut i personalment,
l’hagués valorat hagués vingut, però tampoc entenc els retrets, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Bé, per cloure el debat, superada la sorpresa inicial
del que pensàvem que era un text consensuat entre totes les forces polítiques i que,
evidentment, quan centres més la informació que pensàvem que era així, superada
aquesta sorpresa i entenent que hi ha qui no ho entén això i que per tant, no té cap
ganes de tirar-ho endavant, l’equip de govern estem en majoria i, per tant, podem
tirar-ho endavant. Avui estem aquí a la Torreta i avui és un dia de festa a la Torreta
perquè aquest document tirarà endavant. Avui s’aprovarà el consell del poble de la
Torreta que és un document reivindicat, és un òrgan consultiu de participació
ciutadana llargament reivindicat a la Torreta i avui s’ha dit aquí i les coses interessants
que ha dit el Sr. Estapé que no són paraules seves, però que són d’un director general
d’administració local d’Esquerra republicana que ha dit que hi ha d’haver la voluntat
de la sollicitud i aquí a la Torreta hi és, per això estem aquí a la Torreta i no estem ni a
Santa Agnès ni a la Roca, estem a la Torreta i hi ha d’haver la voluntat de participar i
això és molt important perquè participar no és res del que he sentit avui, que l’alcalde
es posi en un fòrum obert, que vingui a rebre els veïns l’alcalde a la Torreta, això es fa
habitualment quan convé es queda, coses que això no és participació. Presentar
projectes un cop l’any, un cop fets, participació és una altra història, és començar de
zero, treballar conjuntament. Els projectes del Pla Zapatero s’ha fet en consens amb els
veïns, s’ha parlat amb els veïns i són bons per a la Torreta, no ens equivoquem, són
bons per a la Torreta i hem d’estar molt orgullosos d’haver rebut 600.000 € per fer la
mobilitat adaptada a la supressió de barreres arquitectòniques, la pacificació de
trànsit, la millora de la qualitat urbana i el canvi de l’enllumenat públic, que és tot el
que es va fer en els carrers Granada i Font del Cargol i hem d’estar molt contents que
la nova zona esportiva tingui un nou accés que enllaçarà amb una escola que s’està
construint i que s’hagi fet uns moviments de terres d’adaptació on hi ha una petanca,
però hi ha uns nous accessos, un ajardinament, unes cadires i hi ha una coberta de
grada que reinvindicava una entitat i que reivindicaven veïns de la Torreta, per tant,
s’ha escoltat a la gent, s’ha treballat conjuntament amb la gent i s’ha fet el que es
demanava. Hem d’estar molt orgullosos de les inversions que s’han pogut fer en aquest
mandat que són moltes i més de les que havien fet mai a la Torreta i en aquest
moment, s’està construint l’edifici més important, amb més pressupost que s’ha
construït mai a la Torreta que és la nova escola i tot això no es fa perquè si, es fa
perquè es parla amb els veïns, es fa perquè se sap quines són les necessitats i es fa
perquè es treballa amb participació. Els que creiem en participació estem aquí
aprovant el consell del poble.
El regidor delegat de la Torreta, el Manel Álvarez, ha fet uns agraïments i jo li agraeixo
el que m’ha tocat a mi. Jo he cregut sempre en aquest projecte, també l’ALbert Gil
que ho diu aquí també. Això ho podem fer des de partits nacionalistes o
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independentistes, que creiem en la descentralització, que hem patit la centralitat d’un
govern que ens estima i sabem el que és buscar mecanismes d’autogovern a
Catalunya o també perquè aquest senyor és de Santa, jo sóc de Gràcia que són barris
que hem buscat sempre una certa autonomia respecte d’una centralitat que no ens
ha estimat massa de vegades i això ho hem traslladat a la Torreta. Aquest concepte és
important, molt important, la Torreta té una idiosincràsia pròpia, té un perfil
característic i la Torreta sap què vol i sap cap on va i això ho hem d’entendre i ho hem
de respectar. El que estem portant a aprovació avui arriba tard, arriba molt tard, tenim
32 anys de democràcia. D’aquests agraïments que m’agradaria dir també han anat
marxant. Teníem per aquí un dels primers regidors democràtics del barri de la Torreta, el
Sr. Antonio Gracia Oliver, el qual ha marxat perquè s’ha fet molt tard, teníem per aquí
un regidor d’una altra formació el Federico Ramos, tenim encara un altre regidor en
Josep Castaño, un exregidor. Persones que s’han involucrat en el servei municipi des
del seu barri i de l’interès general i que sabien perfectament des del primer dia de
l’any 79 que hi hagués el consell del poble de la Torreta. Parlem de l’època quan es
feia el consell del poble de Llerona, emblemàtic, de Corró d’Amunt, de Marata, de
Palou, de la Vatlloria, documents que ens han servit d’exemple, que els hem treballat i
que els hem millorat i a més a més, amb aquest document que pensàvem que havíem
consensuat, pensàvem que totes les aportacions que havien sortit per enriquir per
millorar i no per endarrerir perquè és clar aquest procés de mesos també és perquè
trigaven a arribar les alternatives, però no, no era així i en canvi, ha estat molt
interessant el procés final aquí a la Torreta, les entitats us heu involucrat, heu fet
aportacions molt, molt positives que han ajudat moltíssim a millorar aquest document,
aquest document que tenim avui aquí, que encara es pot millorar, encara estem
oberts, és molt millor que tots aquests consells de poble que he citat. Arriba tard a la
Torreta, però arriba. Aquí hi havia hagut debats molt intensos quan Vilanova era de la
Roca i es va independitzar fa 26 anys i aquests regidors que he citat van estar en
aquests debats i sabien que aquest municipi, que era molt gran, havia de buscar en el
cas de Vilanova, perquè Vilanova havia estat municipi independent a l’any 32 i, per
tant, tenia dret a ser-ho. En el cas de la Torreta, de Santa Agnès o de la Roca mateix
perquè hem de trobar aquests òrgans de proximitat al ciutadà que fomenti la
participació, nosaltres hi creiem i per això estem avui aquí. Qui no hi cregui que quedi
fora, qui no cregui no hi pot estar, hi està qui creu i sobretot hi heu d’estar vosaltres, la
societat civil de la Torreta, els ciutadans, les ciutadanes i les entitats perquè sou els que
ens direu que s’ha de fer perquè sou els que millor ho sabeu i nosaltres us hem
d’escoltar. Què ha de passar? Ha de passar que ho passarem a votació i l’equip de
govern hi votarem a favor. Tenim 7 vots, tenim la majoria, per tant, ho aprovarem. Què
més ha de passar? Que respectarem tots els terminis d’informació pública, estudiarem
totes les allegacions i en aquest mandat encara, el 19 de maig, farem l’aprovació
definitiva. Què més ha de passar ? que a partir del 22 de maig, el consell del poble de
la Torreta, guanyi qui guanyi les eleccions municipals, governi qui governi s’haurà de
formar en la propera investidura. El juny hi haurà un ple d’investidura i el juliol hi haurà
un ple de cartipàs i el consell del poble de la Torreta serà una realitat i els veïns del
poble de la Torreta podreu dir la vostra, podreu participar, podreu involucrar-los en les
decisions importants de com ha de ser el barri de la Torreta i així ho serà perquè les
persones que creiem en la democràcia i que creiem en la participació hem impulsat
aquest projecte que és un projecte molt i molt important per a la Torreta. 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 5 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal del
PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, reconeix el
dret de tothom «a la ciutat», entesa aquesta com un espai de participació
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democràtica i lloc de convivència i de realització humana i, en particular, afirma el
dret a la participació política, el dret d’associació, de reunió i de manifestació, així
com el dret a la informació, sense discriminació de cap tipus.
Atès que el reglament de participació ciudadana augmenta l’eficàcia dels serveis
públics municipals i millora el principi de transparència de l’administració, revelant un
compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per fomentar la
participació democràtica en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament
constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat.
Atès que el foment de la participació ciutadana és un eix vertebrador de la totalitat
de les àrees municipals.
Atenent que l’article 70 bis apartat 1 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del
règim local, preveu que els Ajuntaments han d’establir i regular normes de carácter
orgànic procediments i òrgans adequats per a l’efectiva participació dels veïns en els
assumptes de la vida pública local, tant en l’àmbit del municipi en el seu conjunt com
en els districtes, en el supòsit de que existeixin en el municipi divisions territorials.
Atès que l'esmentat document ha estat treballat, debatut i redactat amb la
participació de la Comissió de Participació Ciutadana, les entitats i associacions del
municipi, i persones a títol individual.
Vist l’informe emès pel Responsable de Participació Ciutadana en data 10 de març de
2011 en relació a la redacció del Reglament de Participació Ciutadana .
Vist l’informe emès per Secretaria en data 10 de març de 2011 en relació al
procediment d’aprovació de l’esmentat reglament.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se li
proposa l’adopció del següent
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, amb la redacció que a continuació es recull:
Reglament de Participació ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
La Carta Europea de Salvaguarda dels drets humans a la ciutat, reconeix el dret de
tothom «a la ciutat», entesa com a espai de participació democràtica i lloc de
convivència i de realització humana; i, en particular, afirma el dret a la participació
política, el dret d’associació, de reunió i de manifestació, i el dret a la informació,
sense discriminació de cap tipus. La Carta configura, igualment, l’eficàcia dels serveis
públics municipals i el principi de transparència com a drets ciutadans, que cal
respectar i garantir.
El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament davant
els ciutadans i les ciutadanes per fomentar la participació democràtica i la
transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament
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constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat. L’Ajuntament vol, també, promoure un millor
coneixement de les institucions democràtiques locals i la corresponsabilitat en els afers
públics. En aquest sentit, l’Ajuntament assumeix el compromís de facilitar la màxima
informació sobre les activitats, obres i serveis municipals per mitjà dels diversos suports
materials i tecnològics que avui existeixen i, alhora, de recollir i donar resposta a les
opinions o demandes que li arribin a través de qualsevol d’aquests mitjans. Finalment,
l'Ajuntament assumeix que el foment de la participació ciutadana és un eix
vertebrador de la totalitat de les àrees municipals.
Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la voluntat de
crear i consolidar un sistema de participació adequat a la democràcia local de
proximitat que reforci el dret constitucional a la participació en els assumptes públics
proclamat en l’article 43 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i en l’article 23 de la
Constitució. Per això, i en compliment del mandat de l’article 70 bis apartat 1 de la Llei
7/1985 reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament posa a disposició de la
ciutadania tots els instruments normatius i materials.

Títol I. Drets de participació dels ciutadans i ciutadanes
Capítol 1. El dret a la participació.
Article 1.
Els ciutadans i ciutadanes de la Roca del Vallès tenen dret a participar en els
assumptes públics del poble, ja sigui directament o a través dels seus representants
polítics.
L’Ajuntament es compromet a informar regularment a la població de la seva gestió i a
facilitar-ne la participació en la forma més adient en cada cas d’acord amb els
principis establerts en les lleis i en aquest reglament. La participació ciutadana en els
afers de competència municipal es podrà fer de forma individual o collectiva.
Capítol 2. El dret a la informació.
Article 2.
Els ciutadans de la Roca del Vallès tenen els drets següents:
- Dret a rebre informació general, àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes
municipals. Els òrgans municipals responsables de les informacions o les
comunicacions institucionals a la ciutadania vetllaran perquè quedin
suficientment reflectits tots els punts de vista existents en el si del Consistori.
- Dret a ser informats, prèvia petició raonada, de temes concrets, i dirigir
sollicituds a l’Administració municipal en relació a la consulta de documents
municipals d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
Les sollicituds d’informació s’hauran de presentar al registre de l'Ajuntament i
dirigir-se a l'Alcalde. La resposta s’haurà de donar en el termini màxim de trenta
dies, i haurà de passar també pel registre.
L'eventual denegació de la informació sollicitada haurà de ser motivada i
justificada per alguns dels supòsits esmentats en les lleis o en aquest Reglament.
- El dret a obtenir còpies i certificacions i a consultar documentació s’exercirà
d’acord amb la legislació vigent.
- Dret de petició, que es manifestarà per escrit.
- Dret a formular a l'Alcalde/essa propostes d’accions o actuacions relatives a
matèries de caràcter municipal o d’interès local.
Del resultat final de les propostes, se’n donarà informació completa a la
persona interessada.
- Dret a assistir a les sessions del Ple municipal i a d’altres de caràcter públic.
- Dret a promoure consultes populars, referèndums locals.
Capítol 3. El dret a la iniciativa Ciutadana
Article 3.
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La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació que permet a qualsevol
persona promoure accions o activitats d’interès públic municipal.
En el marc establert per les lleis, l’Ajuntament regularà:
a. el dret a proposar l’aprovació de projectes o reglaments en els àmbits
competencials propis.
Per formular la iniciativa ciutadana sobre propostes d’aprovació de projectes o
reglaments serà d’aplicació l’article 70 bis apartat 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i es tramitarà d’acord amb allò establert pel
Reglament orgànic municipal. En cap cas podran ser objecte d’aquesta iniciativa les
normes reguladores de tributs o preus públics.
L’Ajuntament facilitarà un model, adjunt a l’annex 1, per presentar-les en el qual
s’haurà d’indicar, amb la major claredat, la proposta tot argumentant, si és possible,
els motius que l’aconsellen.
b. el dret a proposar assumptes per incloure en l’ordre del dia del Ple Municipal. Per
efectuar propostes sobre assumptes a incloure a l’ordre del dia del Ple els quals no es
refereixin a la iniciativa prevista a l’apartat anterior, s’exigirà que ho solliciti un mínim
del 15% del cens electoral si es tracta d’un tema d’afectació municipal, o d’un 10% si
es tracta d’un tema d’afectació d’un barri o nucli concret del municipi. L’Ajuntament
facilitarà un model, adjunt a l’annex 1, per presentar-les en el qual s’haurà d’indicar,
amb la major claredat, la proposta tot argumentant, si és possible, els motius que
l’aconsellen. Acomplerts aquests requisits, es podrà iniciar la tramitació de la iniciativa
ciutadana.
c. el dret a sollicitar a l’Ajuntament la realització d’una determinada activitat d’interès
públic municipal amb el compromís dels sollicitants a aportar mitjans econòmics, béns,
drets o treball personal.
La sollicitud perquè l’Ajuntament faci alguna activitat d’interès públic municipal, la
podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes
mitjançant un escrit que indiqui clarament l’actuació que es demana i els mitjans
econòmics i/o personals que aporten els peticionaris per collaborar en la realització
de l’activitat. En el cas de persones menors de setze anys caldrà que els seus
representants legals validin la petició. L’escrit ha de contenir el nom i cognom de la
persona signant, el domicili, el DNI i la firma. L’òrgan municipal competent comunicarà
al peticionari, en un termini màxim de 45 dies, si és admesa la seva sollicitud tot
indicant, en cas afirmatiu, les actuacions o mesures que es prendran.
Article 4. Tramitació de la Iniciativa Ciutadana
1. Rebuda la iniciativa a l'Ajuntament, se n’estudiarà la viabilitat tècnica, jurídica i
pressupostària, i se sotmetrà a la consideració de l’òrgan competent. Si aquest estima
convenient la iniciativa, l’aprovarà. Abans de la presa de decisió corresponent,
l'Ajuntament podrà demanar aclariments complementaris a les persones sollicitants.
2. La resolució serà raonada i atendrà principalment l’interès públic que pugui tenir la
iniciativa i les aportacions que s’hagin realitzat.
3. L’inici de la tramitació de les iniciatives plantejades tindrà un termini màxim de tres
mesos, exceptuant el cas en què, per raons d’urgència, fos aconsellable un termini
més curt.
4. L’aprovació d’una iniciativa ciutadana podrà comportar la formalització d’un
conveni entre l'Ajuntament i les persones sollicitants o l’entitat peticionària, en el qual
es concretaran els compromisos, les obligacions i les responsabilitats que corresponen
a cada part, i el contingut precís de l’actuació.
Capítol 4. Dret a la consulta popular.
Article 5.
1. L'Ajuntament podrà sotmetre a la consulta de la ciutadania els assumptes de la
competència pròpia municipal que tinguin especial importància per als interessos
d’aquesta, excepte els relatius a les finances locals.
2. La iniciativa de la proposta de consulta correspon:
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- Al veïnat del municipi, major de 16 anys, que subscriguin la proposta en el
número que determina la llei vigent.
- A l'Alcalde, o una tercera part dels regidors
3. L’acord municipal de consulta el trametrà al Govern de la Generalitat perquè
l’autoritzi el Govern de l'Estat.
4. La convocatòria i realització de la consulta s’ajustarà al disposat a la legislació
vigent.
5. El text de la pregunta que s’utilitzi per a realitzar la consulta haurà de respectar totes
les sensibilitats, ser d’interès general i tenir una redacció acurada.
6. El text de la pregunta que s’utilitzi haurà de ser consensuat entre les persones
sollicitants i l’Ajuntament, sempre respectant totes les sensibilitats. En cas que no s’arribi
al consens, el text es podrà adaptar amb el suport de dos terços del ple de
l’Ajuntament.
Títol II. L’organització municipal
Secció primera. Sistemes d’informació i comunicació
Capítol 5. L’oficina d’atenció ciutadana
Article 6.
És concebuda com un esglaó primari de la informació municipal que atén les peticions
i les consultes de la ciutadania des del punt de vista presencial, d’atenció telefònica o
telemàtica.
Està creada amb la voluntat de construir l’administració més accessible, còmoda i
comprensible per a la ciutadania així com introduir una millora en la gestió
administrativa i en la gestió de la informació tant interna com de poble. Incorpora els
mitjans humans i tecnològics que ho facin possible.
Article 7.
Les funcions de l’oficina d’atenció ciutadana són les següents:
a. Recollir i donar curs a reclamacions, peticions, suggeriments i queixes.
b. Centralitzar i difondre la informació de les actuacions municipals i ciutadanes
en general.
c. Tramitar i expedir la documentació que li sigui demandada.
d. Impulsar accions per tal de recollir valoracions, opinions i propostes sobre els
diferents serveis municipals.
Capítol 6. Els mitjans de comunicació municipals
Article 8.
L'Ajuntament de la Roca, podrà posar en funcionament els mitjans de comunicació
que consideri adients prèvia aprovació d’un Pla de Comunicació Municipal.
L’aprovació de la posada en funcionament d’un mitjà informatiu suposarà l’elaboració
d’un reglament intern que estableixi les formes de participació dels grups municipals i
de les entitats ciutadanes.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès editarà de manera periòdica el Butlletí Municipal
amb caràcter divulgatiu, informatiu i plural.
L’Ajuntament de la Roca podrà formar part de consorcis i podrà establir convenis amb
mitjans de comunicació supramunicipals per tal d’ampliar l’oferta comunicativa
municipal.
Capítol 7. Internet i noves tecnologies
Article 9.
L'Ajuntament de la Roca del Vallès incorporarà també les noves tecnologies en la seva
voluntat de facilitar al màxim la informació, començant per la pròpia web municipal, i
facilitar la participació ciutadana, amb un doble objectiu:
a) Permetre que sigui vehicle per a la presentació formal d’instàncies, reclamacions, i
altres documents tan bon punt la legislació de procediment administratiu estableixi les
fórmules acreditatives precises per garantir l’autenticitat de les dades personals.
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b) En la mesura que es generalitzi l’ús dels recursos tecnològics necessaris, l'Ajuntament
de la Roca del Vallès desenvoluparà progressivament un fòrum o xarxa cívica oberta a
totes les persones residents al poble, les escoles, els centres de secundària, entitats i
associacions locals.
Secció segona. L’Audiència Pública
Capítol 8. L’audiència Pública
Article 10.
Les sessions d’audiència pública són actes de lliure concurrència que es celebraran
amb l’objecte que les entitats i la ciutadania en general puguin rebre oralment de
l'Ajuntament informació de certes actuacions político-administratives o puguin formular
verbalment els seus suggeriments o propostes.
Article 11. Convocatòria de l'Audiència Pública
1. Les sessions d’audiència pública seran convocades per l'Alcalde.
2. Es celebraran, si és possible, en unitat d’acte i podran versar sobre qualsevol matèria
de competència municipal. El govern municipal haurà de convocar audiència
pública, com a mínim, per exposar el programa d’actuació municipal i les
modificacions de les diferents ordenances municipals.
Article 12. Petició d'Audiència Pública
1. L'Alcalde haurà de convocar sessions d’audiència a petició de la ciutadania,
d’acord amb el procediment següent:
a. Els ciutadans i ciutadanes de la Roca que presentin les signatures d’un 2% de
persones, amb un mínim de 200, que acreditin ser majors de 18 anys i
empadronades a la Roca del Vallès, a través del corresponent plec de
signatures adjunt a l’annex 2.
b. Un nombre d’associacions degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats
i Associacions no inferior a tres que comptin amb un nombre d’associats no
inferior al 2% de persones amb un mínim de 200 que acreditin ser majors de 18
anys empadronats a la Roca del Vallès a través de l’imprès adjunt a l’annex 3.
2. Els continguts de les sessions d’audiència pública hauran de referir-se a qüestions de
competència municipal d’especial rellevància i d’interès ciutadà.
3. Les sollicituds de sessions hauran d’adreçar-se per escrit a l'Alcalde, i
s’acompanyaran d’una memòria justificada de l’assumpte a debatre i l’expressió clara
de la informació que se sollicita.
4. Segons el tema a tractar, assistiran a la sessió, a més, les persones responsables i els i
les funcionàries que designi el president, el qual també designarà, entre aquests, una o
un secretari de la sessió. D’altra banda, es comunicarà la celebració de la sessió a tots
els regidors i regidores.
5. El/la president/a regularà el temps i l’ordre d’intervenció de cara que el màxim de
persones presents puguin participar-hi.
6. En les sessions d’audiència pública no es prendran resolucions administratives. Si de
la celebració de la sessió es desprengués alguna proposta d’acord per elevar a
l’òrgan municipal competent, correspondrà a la mesa recollir-lo i traslladar-lo a qui en
correspongui la seva presentació.
7. Atès el caràcter complementari de l’audiència pública respecte dels altres
mecanismes de participació a l’abast de la ciutadania en aquest Reglament,
s’estableix la celebració, com a màxim, de quatre audiències públiques d’iniciativa
ciutadana a l’any.
Secció tercera. El Registre municipal d’Entitats i Associacions
Capítol 9. Objectius del registre
Article 13.
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El Registre Municipal d’Entitats i Associacions (RMEA) té els següents objectius
fonamentals, en el marc d’una correcta política municipal de foment de
l’associacionisme participatiu i democràtic que pretén l’Ajuntament de la Roca del
Vallès:
a) Garantir l’exercici dels drets reconeguts en aquestes normes, en el
Reglament Orgànic de l’Ajuntament, en els Fòrums Participatius i en la legislació vigent.
b) Permetre a l’Ajuntament conèixer en tot moment les dades més importants
de la societat civil del poble, coneixent el nombre d’entitats existents al municipi, els
seus objectius, la seva representativitat, el grau d’interès o la utilitat ciutadana de les
seves activitats, la seva autonomia funcional i les ajudes que rebin d’altres entitats
públiques o privades.
Article 14. Conformació del registre
- Documentació a presentar per inscriure’s:
Les entitats que aspirin a inscriure’s en l’esmentat Registre hauran de presentar,
mitjançant instància, els següents documents:
a) Còpia dels estatuts o normes de funcionament vigent.
b) Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions
c). Acta o certificació, d’acord amb l’esmentada normativa, de l’última
assemblea general de socis o d’un òrgan equivalent, en què fos escollida la junta
vigent en el dia de la inscripció, amb nom i cognoms, DNI, l’adreça i el telèfon, en el
seu cas, de les persones que ocupen els càrrecs directius.
d) Seu social.
e) Codi d’Identificació Fiscal.
f) Certificació del número de socis inscrits en el moment de la sollicitud.
g) Programa d’activitats i volum pressupostari de l’entitat.
- El Registre Municipal d'Entitats i Associacions, que serà responsabilitat de la Secretaria
General de la Corporació amb la collaboració de l’Àrea de Serveis a les Persones;
tindrà caràcter públic.
Article 15. Tipus d’entitats que poden inscriure’s
Totes aquelles entitats que, sense afany de lucre i legalment constituïdes, tinguin per
objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels/les
ciutadans/nes i, especialment, les associacions de veïns, les de mares i pares
d’alumnes, les entitats culturals, les esportives, les recreatives, les de joves, les de gent
gran, les de botiguers i comerciants, les sindicals, les empresarials, les professionals, les
religioses, les ideològiques o polítiques, i qualsevol altre similar, l’àmbit d’actuació de
les quals comprengui, en tot cas, el terme municipal o part d’aquest i tinguin dins ell la
seva seu social o delegació.
Per poder accedir als recursos municipals i a l’exercici dels drets reconeguts en aquest
reglament, i en la legislació vigent serà precís que les Associacions s’hagin inscrit
formalment en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de la Roca del Vallès.
En cap cas s’acceptarà la inscripció de les entitats l’objectiu de les quals sigui
anticonstitucional, les que es regeixin per normes antidemocràtiques, les que fomentin
el racisme o la seva xenofòbia o les que emprin mitjans violents per la consecució dels
seus fins.
Article 16. Resolució de la inscripció
En el termini màxim de 30 dies des de la sollicitud d’inscripció, excepte que aquesta
s’hagués hagut d’interrompre per la necessitat d’esmenar deficiències en la
documentació, la Junta de Govern Local decretarà la inscripció de l’entitat en el
Registre Municipal d’Entitats i Associacions (RMEA) i se li notificarà aquesta resolució,
amb el número d’inscripció assignat. A partir d’aquest moment es considerarà d’alta a
tots els efectes.
Article 17. Modificació de dades
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Les associacions inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament qualsevol
modificació de les dades incloses en la documentació que hagi servit de base per a la
inscripció, dins del mes següent al de la data en què dita modificació s’hagi produït.
Article 18. Manteniment de les dades
A efectes de la continuació de la vigència de la inscripció, totes les entitats inscrites en
el RMEA hauran de presentar anualment a l’Ajuntament, dins d’un període establert
per l’Alcalde, l’acta de la seva assemblea general anual de socis. La falta d’aquesta
documentació podrà determinar la no continuïtat de la seva inscripció en el RMEA.
Article 19. Publicitat de les dades
El Registre Municipal d’Entitats i Associacions (RMEA) serà únic, dependrà de la
Secretaria General de la Corporació o departament delegat i les seves dades generals
seran públiques, amb les restriccions que en tot moment contingui la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Anualment s’elaborarà i actualitzarà un fitxer d’Entitats i Associacions Municipal que
inclourà, a més de les dades generals individualitzades que hagin declarat les entitats
en el moment de la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions o
de la seva revocació en el mateix, les subvencions municipals que hagin rebut i que
hagin fet possible la realització de les activitats. Aquest fitxer es remetrà a totes les
associacions del Registre que el sollicitin.
Article 20. Certificació de les dades del registre
Les certificacions emeses sobre les dades registrals seran documents únics per
acreditar la condició de la inscripció i la naturalesa de l’associació o entitat en qüestió.
Article 21. Foment i suport de l’associacionisme
L’Ajuntament utilitzarà els diversos mitjans jurídics i econòmics, mitjançant ajuts,
subvencions, convenis i qualsevol forma de collaboració que resulti adient per
collaborar amb les activitats de les entitats.
El dret a sollicitar subvencions econòmiques el podran exercitar les associacions o
entitats degudament inscrites en el Registre que regula el present Reglament.
Article 22. Drets de les associacions i entitats inscrites
Es reconeix amb caràcter general el dret d’informació i de participació a totes les
entitats ciutadanes inscrites en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament i que es regula en
aquest reglament. Se’ls reconeixen els drets següents:
1. Dret a sollicitar ajudes econòmiques ordinàries. Estan excloses d’aquest dret les
entitats del tipus sindical, empresarial, professional, religiós, ideològic o polític.
2. Dret a sollicitar l’ús de mitjans públics municipals, especialment els locals i mitjans de
comunicació amb les limitacions que imposin la coincidència de l’ús per part de
diverses d’aquests o pel mateix Ajuntament, i seran responsables del tracte que donin
a les installacions.
3. Dret a rebre informació dels afers municipals que per la seva matèria els puguin
interessar, així com a rebre comunicació d’acords d’especial interès que afectin el seu
àmbit d’actuació.
4. Dret a rebre les convocatòries i els ordres del dia i els extractes de les sessions
plenàries, comissions especials, comissions informatives, consells sectorials, quan
manifestin expressament el seu interès a rebre-les, així com a les publicacions
d’informació municipal.
5. Dret a participar, mitjançant l’assignació de membres, en els organismes municipals
de caràcter autònom i en els consells sectorials, en els temes que estiguin dins del seu
àmbit d’interès, d’acord amb els seus propis estatuts.
6. Podran exercir també els drets de ser informats, de petició d’iniciativa pública
d’interès municipal i d’audiència pública en els termes previstos en aquest reglament.
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7. Dret a intervenir en les sessions plenàries, audiències públiques i sessions informatives,
en els termes previstos en el present Reglament i d’acord amb el procediment que per
cada cas s’estableixi.
Article 23. Participació a les Comissions informatives i als organismes autònoms
De forma puntual, a l’únic efecte de rebre informació detallada i manifestar l’opinió,
per aquest reglament es garanteix el dret d’assistir a les comissions informatives i als
organismes autònoms municipals, a les persones representants d’aquelles associacions
degudament inscrites al Registre d'Entitats que acreditin ser part interessada d’un
expedient concret i així ho manifestin i ho sollicitin per escrit amb antelació suficient. El
mateix dret s’entén quan l’òrgan municipal en qüestió debati una proposta
presentada per una associació ciutadana. Les convocatòries es faran arribar per
mitjans electrònics a les entitats que en disposin.
1. Les sollicituds s’adreçaran a l'Alcalde mitjançant instància presentada al Registre
Municipal d’Entrada de Documents, especificant les dades de les persones
representants de l’associació que assistiran a la comissió informativa. L'Alcalde, o bé el
regidor o regidora en qui delegui aquesta funció, emetrà una resolució raonada sobre
aquesta sollicitud i ho notificarà als interessats en convocar-los a la sessió de la
comissió informativa o consell d’administració.
2. El nombre màxim d’assistents, amb veu i sense vot, en una comissió informativa o
reunió de consell d’administració representant una entitat serà de dues persones. Les
persones representants de les entitats en aquestes sessions solament hi seran presents
en el moment de discussió dels assumptes pels quals han sollicitat de participar-hi.
3. En el transcurs de la sessió, després de l’exposició inicial del tema a càrrec de la
ponència de la comissió, es donarà la paraula a les persones representants de
l’associació afectada, que disposaran d’un temps limitat per manifestar la seva opinió
o fer les seves propostes i establir un diàleg sobre les qüestions plantejades amb els
membres de la comissió. El temps destinat a la intervenció de les entitats serà regulat
per la presidència de la comissió d’acord amb el nombre d’Associacions que hagin
sollicitat d’intervenir-hi i els punts de l’ordre del dia de la sessió. Acabada la seva
intervenció, les persones representants de l’entitat abandonaran la reunió i els
membres de la comissió informativa o consell d’administració continuaran el debat i
prendran la decisió corresponent.
Article 24. Participació al Ple Municipal
Torn obert de paraula en els Plens Municipals ordinaris
Al final de cada sessió d’un Ple Municipal ordinari s’obrirà un torn obert de paraula per
tal que els ciutadans i ciutadanes assistents al Ple puguin realitzar els comentaris o les
preguntes que considerin pertinents.
Correspon a l’Alcalde/essa moderar aquest torn obert de paraula.
Article 25. Baixa en el RMEA
Són causa de baixa en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions:
1.- L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament.
2.- La greu i reiterada violació dels objectius i fins fundacionals de l’associació o entitat.
3.- La dissolució de l’associació per les causes i en els termes establerts per a això en els
seus Estatuts.
4.- La voluntària determinació de l’associació o entitat.
5.- La inactivitat per un període de 2 anys consecutius.
6.- Estar al corrent dels requeriments i justificacions que solliciti l’Ajuntament.
Títol III. Òrgans de participació
Capítol 10. Els Consells de Poble
Article 26.
Són els òrgans de participació en els quals representants de la ciutadania debaten
amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics del municipi.
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Els Consells de Poble es crearan de conformitat amb allò que s’estableix al 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.
Article 27. Disposicions generals
a)
El Consell de Poble és un òrgan consultiu i de participació
a. on els representants de la ciutadania i els representants de l’Ajuntament
debaten els principals afers del poble.
b. que integra i recull la pluralitat de grups i interessos del poble. Es fonamenta en
el principi de responsabilitat compartida, sobre la base d’una confiança mútua
entre entitats, ciutadania i Ajuntament.
b)
L’àmbit geogràfic dels consells de poble ve determinat pel territori que abasta la
Torreta, Santa Agnès de Malanyanes i la Roca. Les sessions deliberatives del Consell
s’han de dur a terme en dependències municipals i l’Ajuntament ha de posar a
disposició del Consell els mitjans de suport organitzatiu i administratiu necessaris per al
normal desenvolupament dels seus treballs.
Article 28. Funcions
a)
Les funcions del Consell de Poble són:
- Formular propostes per resoldre els problemes administratius, de gestió i serveis
que els afecten.
- Canalitzar les iniciatives ciutadanes que sorgeixin en el seu nucli, i que tingui en
compte els percentatges establerts en el Capítol 3 d’aquest mateix Reglament.
- Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament sobre temes de
competència municipal.
- Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels
serveis i organismes públics municipals.
- Altres funcions de naturalesa anàloga que acordi el ple de creació.
b)
Atès el caràcter consultiu i de participació del Consell, les resolucions tenen rang de
recomanació per als òrgans de govern municipal. El que se’n deriva d’aquesta
recomanació s’ha d’informar al Consell.
Article 29. Organització del Consell de poble.
El Consell de Poble estarà integrat per regidors, representants dels veïns i representants
de les associacions ciutadanes legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats i Associacions i en l’àmbit territorial del poble.
Article 30. El govern del Consell de poble
a)
- El consell de Poble estarà presidit per l’alcalde/essa o en el regidor/a en qui
delegui
a. El president/a representa el Consell de Poble, així com representa
l’Ajuntament en el poble.
b. Al president li pertoca convocar i presidir totes les sessions del plenari i
utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat quan les decisions s’hagin de
prendre per majoria.
c. El president/a serà qui haurà de fixar l’ordre del dia dels òrgans collegiats
que presideix, atenent a aquests efectes les propostes que provinguin de la
resta de membres del Consell.
d. A més, el president/a exercirà totes les atribucions que el Plenari li delegui.
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b)
-

La Vicepresidència del Consell de Poble recaurà en el regidor/a representant
de la llista més votada en l’àmbit territorial del Consell de Poble o en el
regidor/a en qui delegui, sempre i quant no sigui del mateix grup municipal
que el president. Si es donés aquesta situació, es delegaria al representant de
la següent llista més votada en l’àmbit territorial del consell de poble.
a. El vicepresident/a substitueix al president/a en cas d’absència o
impossibilitat temporal d’aquest.
b. El vicepresident/a, en absència o impossibilitat temporals del president/a,
ostenta les seves competències.

Article 31. El Consell Plenari
a)
- Integren el Consell Plenari:
a. Representants dels grups polítics municipals, el nombre dels quals no podrà
ésser superior al terç del total de membres del Consell.
Les places de vocals recauran a les forces no representades a la
presidència i vicepresidència dins l’àmbit territorial del consell de poble.
Cada grup municipal podrà tenir un màxim d’un representant.
b. Representants de les entitats, associacions o collectius ciutadans inscrits al
registre municipal, escollits segons la regulació al Reglament de Règim
intern del Consell.
c. Persones voluntàries, que podran ser qualsevol ciutadà o ciutadana major
de 16 anys empadronat/da o vinculat al nucli per propietat territorial amb
més de dos anys d’antiguitat, escollits segons la regulació al Reglament de
Règim intern del Consell.
- Tots els representants hauran de tenir dues persones suplents a les quals podrà
delegar el vot a una d’elles en els casos en què no pugui assistir, per una causa
justificada, a la sessió plenària.
d. Actuarà amb funcions de Secretari/a i orientació normativa el/la secretari/a
municipal o persona en qui es delegui, que tindrà veu però no vot i serà
l’encarregada de prendre acta.
e. Podran assistir, amb veu però sense vot, professionals, experts/es i tècnics/es
de les àrees quan les temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la
presidència o d’un terç dels membres del plenari.
f. Podran assistir, amb veu però sense vot, un representant polític de cada
grup municipal presentat a les darreres eleccions municipals que no estigui
representat al plenari de l’Ajuntament.
b)
-

Es prioritzarà que la composició del Consell sigui paritària en gènere i que hi
hagi representada la gent gran i els joves.

-

El mandat dels membres del consell serà d’un màxim de 4 anys i la seva
renovació coincidirà amb les eleccions municipals. Es sollicitarà a les entitats i
veïns que proposin les seves candidatures.
Tanmateix, els membres del Consell de Poble cessant seguiran en funcions fins
que no es produeixi el nomenament dels seus substituts.

c)

Article 32. El funcionament del Consell de poble
a)
- Aquest òrgan es regirà, una vegada constituït, per aquest reglament i de
manera específica per un reglament de règim intern, que també haurà de ser
aprovat pel Ple municipal.
b)
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-

El Consell celebrarà màxim 4 sessions ordinàries l’any, amb un interval mínim de
2 mesos entre elles.
El Consell podrà rebre peticions o consultes ciutadanes a petició de la
presidència o dels membres que composen el Consell Plenari.
Cap membre del Consell Plenari podrà actuar individualment.

c)
-

Es podran convocar sessions extraordinàries a iniciativa de la presidència i a
iniciativa d’un terç dels seus membres.

-

El quòrum mínim per la vàlida constitució de les sessions és de la meitat més un
del seu nombre legal de membres. Hi haurà una segona convocatòria mitja
hora després en la qual el quorum mínim serà d’un terç dels membres.
És necessària, igualment, l’assistència de les persones que ocupin la presidència
i la Secretaria, o de les qui, en cada cas, les substitueixin.

-

La no assistència d’algun membre comporta la suspensió del dret a vot en la
sessió.

-

Totes les sessions del Consell són públiques. Les persones que no formin part del
Consell de Poble podran assistir com a oients a les sessions plenàries.

-

Un cop finalitzada la sessió, s’obrirà un torn de precs i preguntes perquè hi
puguin participar totes les persones assistents.

d)

e)

f)

g)

Article 33. Informació i comunicació
a)
- Les sessions del Consell s’hauran de convocar per escrit a tots els membres del
Consell, acompanyades de l’ordre del dia corresponent i de la documentació
adequada, amb una antelació mínima de 7 dies naturals, excepte
l’extraordinària, que es convocarà almenys 24 hores abans.
b)
- Les dates de les reunions i l’ordre del dia es faran públiques a la web municipal,
i es recordarà quins són els seus membres a fi que els veïns hi canalitzin les seves
valoracions, peticions o propostes.
c)
- Les actes de les sessions seran redactades pel Secretari/a.
d)
- Es publicaran les actes i acords a la web municipal i als mitjans de comunicació
que es creguin convenients.
Article 34. Administració
a)
-

El Consell disposarà de pressupost anual per autogestionar-se, dins dels
pressupostos municipals. El control serà realitzat per l’interventor/a municipal.

Article 35. Adopció d’acords.
Els acords s’adoptaran, si és possible, per consens, essent funció especial del President
buscar aquest consens. En el cas de mantenir-se les divergències entre els seus
membres, serà per majoria simple. En cas d’empat, el President/a ostenta el vot de
qualitat.
Article 36. Baixes
a)
- Les baixes es poden produir:
a. Per renúncia voluntària. Caldrà notificar-ho al President
b. Per faltar a dues sessions consecutives o tres alternes sense justificar.
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c. Per pèrdua, per qualsevol causa, de la condició de membre de les
organitzacions o institucions que l’han designat.
b)
Per donar d’alta a noves incorporacions serà necessari que s’hagi produït una baixa.
La persona entrant haurà de pertànyer al mateix àmbit de la baixa produïda i serà
escollida en l’ordre que s’hagi determinat les persones suplents de la persona donada
de baixa.
Si es tracta d’un membre representant d’una entitat, la junta d’aquesta mateixa
proposarà la persona per formar part del Consell, tenint en compte l’ordre en que
s’han presentat les persones suplents.
Si la baixa és d’entre els ciutadans es triarà amb el mateix criteri que en el moment de
la composició del Plenari, regulat en el reglament intern de cada consell.
Article 37. Mitjans materials
a)
Per a que el Consell pugui realitzar aquestes funcions, l’Ajuntament facilitarà els mitjans
materials que siguin proporcionalment adequats a les competències que ostenta el
Consell de Poble de la Torreta, el de Santa Agnès de Malanyanes i el de la Roca.
b)
L’Ajuntament també facilitarà la informació i documentació necessàries per al bon
funcionament del Consell, que serà lliurada de conformitat a les normes del règim
local.

Capítol 11. Els consells sectorials
Article 38.
Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en
temes concrets d’interès per al poble com l’escola, la cultura, l’esport, el medi
ambient, la joventut, les dones, la gent gran, les persones amb disminució, la
cooperació o la solidaritat, etc.
Es podran constituir a proposta de l’alcalde/essa a iniciativa pròpia o a partir de la
sollicitud del 10% de les entitats inscrites al RMEA, l’activitat principal de les quals estigui
classificada dins del sector en concret. Rebuda la sollicitud a l’Ajuntament, se
n’estudiarà la viabilitat i se sotmetrà a la consideració de l’òrgan competent.
Article 39
L’Ajuntament, en l’acord de creació d’aquest òrgan, podrà fixar el nombre màxim de
representants i la composició d’aquest consell en funció de la representació efectiva
existent al municipi, i l’ajustarà en tot cas als apartats de representació establerts en
aquest reglament de participació i, com a mínim, als que estableixin les normes de
règim local.
El funcionament de les sessions i les convocatòries s’acordarà mitjançant reglament
elaborat pel Consell Sectorial amb les mateixes indicacions que el Consell de Poble i
aprovat per l’òrgan competent.
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Annex 1
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Annex 2
Recollida de signatures per la Petició d’Audiència Pública.
Els sotasignants solliciten a l’alcalde de la Roca del Vallès que convoqui una sessió
d’audiència pública.
Nom i cognoms

DNI

Nucli de població

Signatura

Annex 3
Recollida de signatures per la Petició d’Audiència Pública. Entitats
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Els sotasignants solliciten a l’alcalde de la Roca del Vallès que convoqui una sessió
d’audiència pública.
Nom i cognoms

DNI

Nucli de
població

Entitat

Signatura

SEGON.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin participat en la redacció del reglament, per un termini mínim
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària, en el taulell d’anuncis de la Corporació, i en la pàgina web municipal, perquè
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aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que
estimin pertinents.
TERCER.- De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
L’aprovació definitiva del reglament i el text complet es publicarà per al seu
coneixement general en el Butlletí Oficial de la Província.
L’Ajuntament haurà de remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies des de l’aprovació, l’Acord d’aprovació
definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de l’ordenança o, en el seu cas, la
certificació que acrediti l’elevació a definitiva de l’aprovació inicial, així com còpia
íntegra autenticada d’aquests.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.”

B-6. Aprovació del reglament del Consell del poble de la Torreta.
Sr. Alcalde.- Passem ara a aprovació de reglament del consell del poble de la Torreta.
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 5 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal del
PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, reconeix el
dret de tothom «a la ciutat», entesa aquesta com un espai de participació
democràtica i lloc de convivència i de realització humana i, en particular, afirma el
dret a la participació política, el dret d’associació, de reunió i de manifestació, així
com el dret a la informació, sense discriminació de cap tipus.
Atès que la participació ciudadana augmenta l’eficàcia dels serveis públics municipals
i millora el principi de transparència de l’administració, revelant un compromís de
l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per fomentar la participació
democràtica en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament
constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat.
Atès que el foment de la participació ciutadana és un eix vertebrador de la totalitat
de les àrees municipals.
Atenent que l’article 70 bis apartat 1 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del
règim local, preveu que els Ajuntaments han d’establir i regular normes de carácter
orgànic procediments i òrgans adequats per a l’efectiva participació dels veïns en els
assumptes de la vida pública local, tant en l’àmbit del municipi en el seu conjunt com
en els districtes, en el supòsit de que existeixin en el municipi divisions territorials.
Atès que segons l’article 61 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, per tal de facilitar la
participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, el ple pot acordar la
creació d’òrgans de gestió desconcentrada.
Atès que l’objecte del Reglament de règim intern del consell del poble de la Torreta és
precisament establir el règim d’un òrgan desconcentrat que es creï en el futur.
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Atès que l'esmentat document ha estat treballat, debatut i redactat amb la
participació de la Comissió de Participació Ciutadana, les entitats i associacions del
municipi, i persones a títol individual.
Vist l’informe emès pel Responsable de Participació Ciutadana en data 10 de març de
2011 en relació a la redacció del Reglament de Participació Ciutadana .

Vist l’informe emès per Secretaria en data 10 de març de 2011 en relació al
procediment d’aprovació de l’esmentat reglament.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se li
proposa l’adopció del següent

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de Règim intern del Consell del Poble de la
Torreta, amb la redacció que a continuació es recull:
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL DE POBLE DE LA TORRETA
Disposició preliminar.
Article 1.- Els Consells de Poble es crearan de conformitat amb allò que s’estableix al
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.
Títol I.- Denominació, àmbit geogràfic, domicili i funcions
Article 2.- Denominació. Sota la denominació de “Consell de poble” es constitueix un
òrgan de participació en el qual representants de la ciutadania debaten amb
responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics que afecten el barri de
la Torreta.
Article 3.- Àmbit geogràfic. L’àmbit geogràfic del consell de poble ve determinat pel
territori que abasta el barri de la Torreta, tenint com a referència la distribució que
marca el Mapa Escolar Municipal (Annex 1 adjunt).
Article 4.- Domicili. Les sessions deliberatives del Consell es duran a terme en
dependències municipals, amb preferència al CC_LT o a Can Tàpies, i l’Ajuntament
posarà a disposició del Consell els mitjans de suport organitzatiu i administratiu
necessaris per al normal desenvolupament dels seus treballs.

73

Article 5.- Funcions. Les funcions del Consell de Poble són les especificades a l’article 28
del Reglament de Participació Ciutadana.
Títol II.- El consell plenari.
Article 6.- Composició.
El Consell de poble estarà integrat per 13 persones, repartides de la següent manera:
a. El President/a, que serà l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. Al
president li pertoca convocar i presidir totes les sessions del plenari i utilitzar
el vot de qualitat en cas d’empat quan les decisions s’hagin de prendre per
majoria.
b. La Vicepresidència del Consell de Poble recaurà en el regidor/a
representant de la llista més votada en l’àmbit territorial del Consell de
Poble o en el regidor/a en qui delegui, sempre i quant no sigui del mateix
grup municipal que el president. Si es donés aquesta situació, es delegaria
al representant de la següent llista més votada en l’àmbit territorial del
Consell de Poble.
• El vicepresident/a substitueix al president/a en cas d’absència o
impossibilitat temporal d’aquest.
• El vicepresident/a, en absència o impossibilitat temporals del president/a,
ostenta les seves competències.
c. Vocals:
- 2 representants dels grups polítics municipals no representats a la
presidència i vicepresidència. Es determinarà per ordre de vots obtinguts en
l’àmbit del barri.
- 7 representants de les entitats, associacions o collectius ciutadans inscrits al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions i en l’àmbit territorial de la
Torreta.
- 2 persones voluntàries (20% de les persones del plenari).
Tots els representants hauran de tenir dues persones suplents a les quals
poder delegar el vot en els casos en què no pugui assistir, per una causa
justificada, a la sessió plenària. A questes persones suplents seran escollides
per les pròpies candidatures.

d. Actuarà amb funcions de Secretari/a i orientació normativa el/la secretari/a
municipal o persona en qui es delegui, que tindrà veu però no vot i serà
l’encarregada de prendre acta, convocar les reunions del Consell.
-

-

Podran assistir, amb veu però sense vot, professionals, experts/es i tècnics/es
quan les temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la majoria
absoluta dels membres del plenari.
Podran assistir, amb veu però sense vot, un representant polític de cada
grup municipal presentat a les darreres eleccions municipals que no estigui
representat al plenari de l’Ajuntament.

Article 7.- Designació membres vocals.
a. Cada grup polític municipal amb representació al consistori escollirà el seu
representant.
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b. Els representants de les entitats, associacions o collectius ciutadans inscrits al
registre municipal que vulguin participar en el Consell de Poble hauran de
presentar la seva candidatura dins el termini establert. En cas que hi hagi més
candidatures que places es convocarà una reunió amb les entitats per acordar
els representants. Si no s’arriba a un acord, serà decisió de la Comissió de
Participació Ciutadana.
c. Les persones voluntàries hauran de ser majors de 16 anys i empadronades al
barri o vinculades a ell per propietat territorial amb més de 2 anys d’antiguitat.
Totes aquelles que vulguin participar-hi hauran de presentar la seva
candidatura dins el termini establert. En cas que hi hagi més candidatures que
places es convocarà una reunió amb les persones candidates per acordar els
representants. Si no s’arriba a un acord, serà decisió de la Comissió de
Participació Ciutadana
Article 8.- Termini de presentació de candidatures
a) les candidatures tindran un termini de 30 dies, comptant a partir del dia
següent a la celebració del Ple de Cartipàs Municipal.
b) A partir de la finalització de la presentació de les candidatures, s’obrirà un
període de temps de 15 dies per tal d’escollir les persones vocals. Aquestes
reunions seran convocades des de l’Alcaldia. En cas de que dues o més
persones candidates, arribin a l’acord d’unir-se en una sola candidatura, seran
aquestes mateixes persones les que decidiran la forma de repartició del
mandat.
c) Passats aquests 15 dies, en cas de no arribar-se a un acord entre totes les parts,
s’obrirà un segon termini de 15 dies de pròrroga automàtica per tal d’efectuar
les reunions pertinents per tal de cercar de nou el consens. Aquestes reunions
seran convocades des de l’Alcaldia.
d) Passada aquesta pròrroga, en cas de no arribar al consens, es convocarà
automàticament la Comissió de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, per tal que conformi el Plenari del Consell de Poble amb les
persones presentades, seguint els criteris essencials de cercar la pluralitat i la
diversitat en les persones vocals del Plenari del Consell de Poble de la Torreta.
e) La Comissió de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
formada per representants de totes les forces polítiques amb presència en el
Plenari Municipal, tindrà l’apotestat de prendre les decisions que cregui
convenients, per tal de solucionar qualsevol conflicte que no estigui plasmat en
aquest Reglament.
Article 9.- Mandat. El mandat dels membres del consell està especificat a l’apartat C
de l’article 31 del Reglament de Participació Ciutadana.
Article 10.- Baixes
- Les baixes es poden produir:
d. Per renúncia voluntària. Caldrà notificar-ho al President
e. Per faltar a dues sessions consecutives o tres alternes sense justificar.
f. Per pèrdua, per qualsevol causa, de la condició de membre de les
organitzacions o institucions que l’han designat.
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g. A proposta de 2/3 parts del Plenari del Consell. La proposta
s’elevarà a l’òrgan competent que hagi estat encarregat de
denominar a les persones representants en el Plenari del Consell de
Poble, que estudiarà la proposta i decidirà al respecte.

Article 11.- Règim de sessions està regulat a l’apartat C de l’article 32 del Reglament
de Participació Ciutadana
Article 12.- Adopció d’acords. Els acords s’adoptaran segons el que especifica l’article
35 del Reglament de Participació. Els acords es tramitaran a l’òrgan competent, en
rang de recomanació per als òrgans de Govern municipal.
Títol III: Modificació i vigència del reglament de funcionament.
Article 13.- El present reglament podrà ésser revisat per tal d’adequar-lo a l’experiència
de funcionament del Consell a iniciativa del Plenari mateix o del President/a.
Article 14.- Aquest reglament, una vegada aprovat definitivament, entrarà en vigor a
partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i romandrà vigent fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.

ANNEX 1
DELIMITACIÓ GEOGRÀFICA DEL CONSELL DE POBLE DE LA TORRETA
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SEGON.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o
associacions que hagin participat en la redacció del reglament, per un termini mínim
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
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diària, en el taulell d’anuncis de la Corporació, i en la pàgina web municipal, perquè
aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que
estimin pertinents.
TERCER.- De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
L’aprovació definitiva del reglament i el text complet es publicarà per al seu
coneixement general en el Butlletí Oficial de la Província.
L’Ajuntament haurà de remetre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies des de l’aprovació, l’Acord d’aprovació
definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de l’ordenança o, en el seu cas, la
certificació que acrediti l’elevació a definitiva de l’aprovació inicial, així com còpia
íntegra autenticada d’aquests.
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.”

Sr. Alcalde.- La Torreta ja té consell del poble

B-7. Ratificació de la resolució d’alcaldia per la qual s’eleva a definitiva l’adjudicació
provisional del contracte per a la prestació del servei públic de neteja viària i
conservació urbana de la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- El darrer punt de l’ordre del dia tracta de la ratificació de la resolució
d’alcaldia per la qual s’eleva a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a
la prestació del servei públic de neteja viària i conservació urbana de la Roca del
Vallès. Té la paraula el regidor d’obres i serveis, el Sr. Jordi Fortí.
Sr. Fortí.- El passat ple del 27 de gener es va aprovar l’adjudicació provisional d’aquest
contracte de prestació del servei públic de neteja viària i conservació urbana de la
Roca del Vallès, no entraré ara mateix a detallar característiques i companyia, només
faré 4 trets essencials. Amb aquest nou contracte atorgat a l’empresa Urbaser,
bàsicament, tindrem més i millor maquinària, més i millor personal, tots els nous sectors
ja recepcionats i en funcionament i treballant-los i ben aviat ja veurem tots aquests
canvis davant dels nostres carrers, per tant, a partir d’avui el que fem és ratificar la
resolució d’alcaldia mitjançant la qual es va resoldre elevar a definitiva i notificar
aquest acord a la intervenció i a l’àrea de serveis urbans d’aquest ajuntament. Res
més.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Fortí. Algun comentari, Sr. Albert Gil? Algun
comentari per part del PSC?
Bé, doncs 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 5 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal del
PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en data 16 de febrer de 2011 es va emetre Resolució d’Alcaldia mitjançant la
qual es va resoldre elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a
prestació del servei públic de neteja viària i conservació urbana de la Roca del Vallès,
amb el contingut següent:
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“Vist que el Ple municipal, en sessió ordinària celebrada en data 15 de juliol de 2010 va
aprovar aplicar el procediment de contractació negociat per la contractació de la
gestió del servei públic de “Neteja viària i conservació urbana del municipi de la Roca
del Vallès” així com també s’autoritzà la despesa i s’acordà invitar a tres empreses
qualificades.
Atès que, un cop tramitat l’expedient, en data 27 de gener de 2011 el Ple municipal va
acordar declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a la
prestació del servei públic de neteja viària i conservació urbana de la Roca del Vallès
a l’empresa URBASER, SA amb CIF núm. A79524054 per un import de 319.727,29 euros
anuals de pressupost base, més 25.578,18 euros corresponents a l’impost del valor
afegit al tipus del 8% (Total: 345.305,47 euros); el qual s’ha d’executar d’acord amb el
contingut del plec de clàusules administratives generals, dels plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars d’aplicació i segons l’oferta
presentada en tant no contradigui els expressats plecs.
Vist que dins del termini concedit, l’adjudicatària ha presentat (NRGE 1125, de 14 de
febrer de 2011) la documentació requerida així com també ha dipositat la garantia
definitiva.
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
competència per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el
projecte, plec de clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte, que
de conformitat amb la Disposició Addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic, correspon al Ple municipal.
Atès que no està prevista la celebració de cap Ple en el termini legalment establert per
a elevar a definitiva l’adjudicació provisional, i que segons estableix l’article 135.4 de la
LCSP és el següent: “l’adjudicació provisional s’haurà d’elevar a definitiva en el termini
dels deu dies hàbils següents a aquell en que finalitzi el termini assenyalat en el
paràgraf primer d’aquest apartat –no es podrà produir l’elevació a definitiva de
l’adjudicació provisional abans que transcorrin quinze dies hàbils comptats des del
següents al que es publiqui aquella en un diari oficial o en el perfil del contractant de
l’òrgan de contractació-, sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documentació
assenyalada i constituit la garantia definitiva.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en l’ús de les atribucions que li són conferides,
RESOL:
Primer. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a prestació del
servei públic de neteja viària i conservació urbana de la Roca del Vallès, aprovada per
acord del Ple municipal de data 27 de gener de 2011.
Segon. Notificar a URBASER, SA, adjudicatari del contracte, aquest acord i citar-lo per
a la signatura del contracte que tindrà lloc a la Roca del Vallès el dia que s’especifiqui
dins del termini de deu (10) dies hàbils des de la notificació.
Tercer. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte al perfil del contractant i al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert a l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
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Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i als Serveis municipals
que corresponguin, als efectes escaients.
Sisè. Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple en la primera sessió que celebri.”
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es va resoldre elevar a
definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a prestació del servei públic de
neteja viària i conservació urbana de la Roca del Vallès.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea de Serveis Urbans d’aquest
Ajuntament. ”

C) Control Gestió municipal
Sr. Alcalde.- Passem al bloc C de control de la gestió municipal.

C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.
Sr. Alcalde.- El punt C-1 és donar compte de les resolucions d’alcaldia dictades en
matèria de personal. En tenim diverses resolucions, la primera és la contractació
temporal, per 6 mesos, es tracte d’un pla d’ocupacional en què s’ha contractat des
del dia 1 de febrer fins al dia 1 de juliol les següents persones: Glòria Giménez Carrillo,
Mª Jesús Correa Vas, Concepción Aguilera Álvarez , Mª Carmen Oller Capdevila i ja
està.
Les dic totes i si volen fer algun comentari en tot cas m’ho comenten.
Una altra resolcuió, el Sr. Miguel Ángel Manzano Rodríguez el 14 de gener sollicitava el
reingrés a l’Ajuntament en el moment en què hi hagués una plaça vacant, atès que
aquesta plaça no estava vacant, el Sr. Miguel Ángel Manzano Rodríguez, que estava
declarat en excedència voluntària, no té plaça per tornar i se li desestima el recurs
interposat.
La funcionària Anna Moreno Castells, la qual es troba en situació de baixa per
maternitat, i davant d’una acumulació de tasques de l’àrea de gestió econòmica es
va nomenar a la Sra. Mª Pau Alonso Hernández com a funcionària interina per efectuar
la suplència de la Sra. Anna Moreno Castells fins a la reincorporació d’aquesta el 15 de
febrer. Això es va fer així perquè a la Sra. Mª Pau Alonso li havia caducat ja el seu
contracte, llavors es va allargar fins la reincorporació de la Sra. Anna Moreno Castells.
S’ha fet una contractació d’una persona que va estar també en un pla d’ocupació,
en un contracte de modalitat d’obra i servei, la Sra. Mª Àngels Delgada Alberich, per
procediment d’urgència, entre el 17 de gener i el 16 de febrer, amb una jornada de 25
hores per suplir, precisament, una jubilació i fer les feines d’aquesta jubilació.
El Sr. Francesc Capafons Coria, auxiliar administratiu, va demanar una excedència
voluntària per incompatibilitat com a funcionari de l’Ajuntament de la Roca, però
després de demanar aquesta excedència, el Sr. Francesc Capafons va demanar el
reingrés el 8 de gener, és a dir, això va ser en qüestió de 8 dies i, per tant, el Sr.
Francesc Capafons se’l va readmetre i torna a estar treballant en els serveis de
l’ajuntament.

80

EL Sr. Manel Martina Escriche, el qual segur que molts de vostès coneixen, el Cap de la
brigada va complir 67 anys el 18 de febrer i ha demanat una pròrroga d’un any al
haver superat l’edat de jubilació per continuar treballant a l’Ajuntament i se li
concedeix aquesta pròrroga.
La interventora municipal, la qual ens acompanya avui amb les tasques de suport al
plenari ha guanyat el concurs unitari de provisió de llocs de treball a l’Ajuntament de
Balaguer com a interventora de classe segona, però ha demanat el cessament com
a funcionària per un període màxim de 3 mesos, de tal manera que continua a la
Roca del Vallès i aquesta és una contractació una altra vegada de la Sra. Mª Àngels
Delgado Alberich a partir del 17 de febrer i fins al 16 d’agost en aquest cas per a 6
mesos amb un jornada parcial del 70%. Això és un contracte d’obra i servei, és la
persona que venia d’un Pla ocupacional.
Algun comentari?
C.2 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C-2 de resolucions d’alcaldia. Algun comentari sobre les
resolucions?
Sr. Estapé.- cap comentari.
C.3 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- A l’apartat d’informes d’alcaldia, comentar-vos que la setmana vinent
aquí, en el barri de la Torreta, es durà a terme l’asfaltat de 2 carrers, el carrer Passatge
del Torrent i el carrer Costa Brava, el carril central el qual està en molt estat,
Segurament tots vostès hauran vist la situació en la qual es troba aquest carril que no
s’havia reparat, doncs al llarg de la setmana que ve, no sé en quin ordre es faran
aquests treballs de reasfaltat.
També s’està obrint el tram que quedava pendent del passatge Làuria que enllaça
amb el carrer Venezuela i la resta del passatge Làuria. Aquesta és una obra que ja
està en una execució bastant avançada i una darrera informació que no la tinc molt
precisa, però de cara als veïns de Can Colet, que està aquí la Presidenta, m’ha arribat
un correu, el qual he hagut de llegir molt ràpid i no he pogut contrastar res més. A data
d’avui, dia 17, començaven a collocar pantalles acústiques si el temps ho permetia.
No sé res més, només tinc aquesta informació que no tinc més confirmada, per tant,
en tot cas, miraré d’esbrinar més coses demà i en tot cas, ja us faré una trucada
concreta.
C.4 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- En l’apartat C.4 de mocions de control no s’ha presentat cap moció.
C.5 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C-5, en què el grup de l’oposició pot fer precs i
preguntes. Alguna pregunta?
Sr. Estapé.- Cap pregunta.
Sr. Alcalde.- Molt bé, aixequem la sessió quan són les 12 i 40 del vespre i donem pas al
torn de precs i preguntes del públic assistent.
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I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 00 hores i 40 minuts del dia indicat en
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,

Rafael Ros Penedo

Dolors Melero Guirao
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