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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 29 de 
SETEMBRE DE 2011, Núm. 09/2011. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde:         Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:       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. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU 
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
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. 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  
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E 

 
A la Roca del Vallès, essent les  20  hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala 
de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il�lm. Sr. alcalde, Rafael Ros i 
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 
sotasigna secretària accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix a la realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia 
d’avui a les vint hores. 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 28 
de juliol de 2011. 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana, adequació al traçat del TGV  . 
 
B-2. Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana 
 
B-3. Aprovació definitiva del Reglament consell del poble de la Torreta 
 
B-4. Aprovació del Compte General 2010 
 
B-5. Acceptació subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a 
l’Escola Municipal de Música.  
 
B-6. Moció en suport a l’escola catalana que presenten els grups municipals de CIU, 
PSC, ERC i ICV, amb el suport del partit polític sense representació municipal, SI. 
 
B.7. Moció ajut humanitari urgent a Somàlia, Etiòpia i Kènia.  
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C) Temes d’urgència   
 
 
D) Control Gestió municipal 
 
 
D.1 Donar compte de les resolucions d’alcaldia dictades en matèria de personal. 
 
D.2 Resolucions d’alcaldia 
 
D.3 Informes d’alcaldia 

 
D.4 Mocions de Control 
 
D.5 Precs i preguntes 
 
 
Sr. Alcalde.- Donem inici a la Sessió Plenària Ordinària de 29 de setembre de 2011 
quan són les vuit del vespre en punt. 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 28 
de juliol de 2011. 
 
El primer punt de l’Ordre del Dia del bloc d’assumptes de tràmit tracta de l’aprovació 
de l’esborrany de l’Acta de la Sessió Plenària Ordinària del 28 de juliol de 2011 
 
Algun comentari sobre l’Acta? 
 
 
Sr. Estapé.- Cap comentari. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari? 
Cap comentari.  
 
Passem a votació. 
 
Si. Aprovada per 15 vots favorables i dues abstencions.  
 
Es sotmet a aprovació l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 
28 de juliol de 2011, la qual queda aprovada per unanimitat dels assistents a la sessió 
amb l’excepció de la Sra. Carmen Las Heras i Cisneros i del Sr. Daniel Martín Oller, els 
quals no van assistir a la sessió.  
 
 
                                                                                                                                                                      
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana, adequació al traçat del TGV  . 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al segon bloc de l’Ordre del Dia. Dictàmens, Propostes o 
Mocions Resolutòries. 
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El primer punt tracta de l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbana a l’adequació al traçat del tren de gran velocitat. 
 
Aquest és un punt que ja s’ha tractat altres cops a l’Ordre del Dia i que, bàsicament, 
tracta de modificar la reserva de sòl que s’havia fet l’any 91, quan es va aprovar 
definitivament el nostre Pla General vigent que delimitava una traça pel tren de gran 
velocitat al costat del riu Mogent entre la Roca Centre i Can Colet-Can Borrell. 
Aquesta reserva de sòl, en aquest moment, no tenia cap sentit, afectava a algunes 
edificacions com aquest bloc d’apartaments del carrer Puigmal conegut com el pick-
pack i afectava parcel�les de particulars. En el sòl urbà, en el cas de la zona de Can 
Borrell tenia la definició de sistema ferroviari entre zones d’equipament i zones verdes 
totes de titularitat municipal, totes elles i, en el sòl no urbanitzable afectava a diferents 
indrets de sòl agrícola de secà. El que s’ha fet en aquest document, que ja hem vist 
altres vegades, no tinc projecció aquesta, el que s’ha fet és delimitar com a traça de 
sistema ferroviari la traça real del TGV, per allà on s’ha executat, per allà on passa i 
s’allibera la traça antiga. Tot això ha tingut un procés. Va tenir una aprovació inicial, 
en la qual no es van presentar al�legacions però si que va tenir un requeriment 
d’informes, entre ells, un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua i un informe 
mediambiental que són els que han completat l’expedient i que ens permeten portar 
avui l’aprovació provisional d’aquesta modificació puntual del Pla General que si 
s’aprova es remetrà a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona per tal de que en faci 
l’aprovació definitiva i, per tant, entri en vigor aquesta modificació puntual del Pla 
General i alliberi aquesta reserva de sòl, aquesta afectació sobre unes parcel�les que, 
en aquest moment, no tenen perquè tenir-la perquè, realment, no és necessària atès 
que ja s’ha executat en altre indret. 
Algun comentari? 
 
Passem a votació.  
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa a votació el dictamen, que queda aprovat 
per unanimitat, el qual, literalment, diu:  
 
“Vist que en data 18 de novembre de 2010 el ple de la corporació va aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la Roca del 
Vallès consistent en l’adequació al traçat del tren d’alta velocitat redactat per 
l’arquitecte Albert Nebot i Vilaseca.  
 
Vist que s’ha efectuat el tràmit d’informació pública tal com consta en el certificat 
emès en data 24/08/11, i que no s’han presentat al�legacions.  
 
Vist que s’han rebut informes del Ministeri de Foment i d’ADIF en data 21/01/11 i 
20/01/11 amb NRGE 338/11 i 301/11 respectivament, el contingut del qual s’ha tingut 
en compte en redactar el document d’aprovació provisional sense que s’hagi produït 
una modificació substancial d’aquest, tal com consta en l’informe tècnic municipal de 
data 19/09/11. 
 
Vist que s’ha rebut l’informe favorable de la Direcció General de Transport Terrestre en 
data 24/01/11 amb NRGE 387/11. 
 
Vist que en data 06/05/11 amb NRGE 3216/11 s’ha rebut l’informe del Departament de 
Territori i Sostenibilitat el qual reclama la realització d’una sèrie d’esmenes al document 
i al procés d’aprovació que segons consta en l’informe tècnic municipal de data 
19/09/11 ja s’ha realitzat.  
 
Vist que consta que en data 19/09/11, ens han remès per via mail, la Resolució sobre la 
memòria ambiental de la modificació puntual emesa per la Directora General de 
Polítiques Ambientals la qual dóna conformitat a la memòria ambiental.  
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Vist que en data 31 de maig de 2011 l’Agència Catalana de l’Aigua emet informe 
favorable a la modificació en qüestió.  
 
Vist l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals de data 19/09/11 en relació al 
nou document aportat pel redactor de la modificació puntual.  
 
Vist l’informe sobre l’aprovació provisional emès per Serveis Centrals de data 19/09/11.  
 
Atès que l’article 85 del TRLU estableix que l’organisme competent per a l’adopció de 
l’acord d’aprovació provisional és l’Ajuntament de la Roca del Vallès en el termini de 
dos mesos una vegada finalitzada la informació pública.  
 
Atès que l’acord d’aprovació provisional de l’instrument de Modificació del PGO 
correspon al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb allò establert a l’article 22.2, 
apartat c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local, i la Disposició 
addicional novena del Reial decret llei 2/2008, pel que s’aprova el Text refós de la llei 
del sòl. 
 
Atès que l’aprovació definitiva de la Modificació correspondrà a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, conforme a allò que estableix l’article 80.a) del TRLUC. 
 
Atès que el quòrum per a l’adopció dels acords d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament, 
de conformitat amb allò establert a l’article 47. 3. lletra ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de Bases del règim local, és el de majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:  
 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de la Roca del Vallès consistent en l’Adequació al traçat del tren d’alta 
velocitat redactat per l’Arquitecte Albert Nebot i Vilaseca, amb incorporació en el 
document de les determinacions informades pels diversos organismes consultats.  
 
SEGON.- Remetre un exemplar de l’expedient, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
B-2. Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana 
 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al segon punt de l’Ordre del Dia. Tractarem conjuntament, si els 
sembla bé, els punts B2 i B3 que tracten de l’aprovació definitiva del Reglament de 
Participació Ciutadana i del Consell del Poble de La Torreta. 
 
Aquest va ser un treball del mandat passat que es va impulsar des de la Regidoria de 
Comunicació i Participació, que en aquell moment ocupava el regidor Albert Gil 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i, va ser un projecte que formava part de 
l’Equip de Govern d’aleshores, Convergència i Unió – Esquerra Republicana. Un 
projecte en el que crèiem, un projecte de participació ciutadana, un projecte que 
implica les persones en la gestió municipal, en els suggeriments i en la participació i, un 
projecte en el que tornem a creure l’actual Equip de Govern, Convergència i Unió – 
Partit Popular i del qual esperem poder tenir el suport perquè és un projecte pel 
municipi. 
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Es va treballar llargament el reglament de participació ciutadana i el reglament del 
Consell del Poble, es va treballar en comissions de participació, amb els tres grups 
municipals que constituíem el Consistori en el mandat passat i es van arribar a 
consensuar uns textos, uns acords, que després es van sotmetre a consideració 
ciutadana, especialment a la Torreta on diferents entitats es van implicar, van treballar 
el text, el van millorar, el van enriquir i és el format del text que, finalment, es va aprovar 
inicialment en un Ple del mes de Març, un ple que, precisament, com que aquesta 
sala estava en obres, es va celebrar per primer cop a la història al nucli de la Torreta.  
 
Sobre aquell text, que hagués pogut entrar en vigor a l’inici del mandat, per tant, en el 
Ple del Cartipàs s’haguessin pogut nomenar ja els membres del Consell del Poble, no 
ha estat possible perquè hi havia una al�legació presentada, una al�legació del Grup 
Municipal del PSC de la Roca que bàsicament definia tres conceptes, posava en 
dubte la delimitació demogràfica del Consell del Poble de la Torreta i del possible 
Consell del Poble de Santa Agnès, atès que es va utilitzar el mapa escolar com a 
delimitació i es qüestionava si no seria millor utilitzar, o bé la delimitació històrica de les 
parròquies o bé la distribució del Cens Electoral. 
 
Aquesta és una qüestió que, en tot cas, no és una qüestió jurídica sinó que és una 
qüestió opinable i aleshores, la proposta d’acord que, bàsicament, tracta d’aprovar 
definitivament tant el reglament de Participació Ciutadana com el reglament del 
Consell del Poble de la Torreta, ni s’accepta l’al�legació però tampoc es denega, en el 
sentit que no és una qüestió jurídica, és una qüestió oberta, és una qüestió opinable, 
simplement es passa a l’aprovació definitiva dels reglaments amb el text que ja estava, 
per tant, la delimitació demogràfica és la del Mapa Escolar Municipal, entenent que el 
dia que es creï el Consell del Poble de Santa Agnès, és possible fer una alteració de 
límits i és possible fer alguns canvis.  
 
El que es tracta és que el text que estava consensuat del mandat anterior i, a més, 
amb les entitats tiri endavant deixant oberta la possibilitat que apunta el Grup del PSC 
que no es descartable, però que tampoc en aquest moment entenem que tingui 
perquè acceptar-se. 
 
També hi havia una qüestió sobre qui havia de ser el President del Consell Plenari. El 
text del Consell Plenari del Poble de la Torreta, en principi, el President és l’Alcalde o 
persona, o regidor en qui delegui. En aquest cas, es proposava que sigui l’Alcalde o 
Alcaldessa o si no el regidor de la llista més votada al poble. Aquesta és una qüestió 
una mica difícil d’acceptar tenint en compte el matís, que hi havia un text pactat, 
consensuat, que ve del mandat anterior, per tant, ve d’abans de les eleccions i, per 
tant, ningú sabia qui seria la llista més votada en l’àmbit de la Torreta. També hi havia 
una altra qüestió sobre el nombre d’integrants del Consell del Poble. Es va decidir que 
serien tretze membres fent el símil del Consistori anterior, en aquest moment som disset 
regidors i en el Consistori anterior érem tretze. Aquí es podia optar per agafar diverses 
casuístiques, per exemple, La Torreta té uns dos mil set-cents habitants i podríem fer un 
paral�lelisme amb el número de regidors que tindria un municipi d’aquest tamany; 
haguessin sortit set regidors que varem entendre que era poc, era un número escàs 
per la representació de participació ciutadana que interessa per aquest Consell del 
Poble, llavors varem fer el paral�lelisme amb l’Ajuntament i varem decidir que eren 
tretze, segurament, traslladat a un Consell del Poble de Santa Agnès serà un nombre 
excessiu i s’haurà de reconsiderar, però en tot cas, era un nombre que s’havia pactat. 
Tampoc és una qüestió jurídica, per tant, igual que les altres dos ni s’estima ni es 
desestima aquesta al�legació si no que simplement es continua amb el text, és a dir, no 
es té en compte però es continua amb el text que teníem el qual parla de tretze 
membres en el cas del Consell del Poble de la Torreta. 
 
I, finalment, el darrer punt d’aquesta al�legació del Grup Municipal del PSC tracta de 
tractar els assumptes d’interès del poble en el Consell del Poble i proposa, doncs, un 
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compromís ferm respecte a aquests assumptes d’especial transcendència. Hi ha un 
compromís per part de l’Equip de Govern envers el Consell del Poble d’informar i de 
demanar opinió sobre els temes importants que puguin afectar el poble en qüestió. A 
veure, aquest és l’objectiu, ni més ni menys, del Consell del Poble de la Torreta. Això 
està recollit en l’articulat del Reglament de Participació Ciutadana, concretament en 
l’article 27 i aquest esperit ja hi és, per tant, tampoc s’entén que calgui estimar ni 
desestimar aquesta al�legació si no entenent que l’objectiu, precisament, del Consell 
del Poble és que els temes importants i no importants es puguin tractar en el Consell 
Plenari del Consell del Poble que té, si no recordo malament, una periodicitat trimestral 
mínima i que, per tant, es pot convocar una sessió extraordinària i que bàsicament és 
un òrgan de proximitat del ciutadà, de participació i que qualsevol qüestió que es 
pugui tractar, que sigui d’interès pel poble de la Torreta, es pot portar a aquell Consell 
Plenari i des d’aquell Consell Plenari es porti al Plenari Municipal si es creu de suficient 
interès o si té entitat jurídica suficient perquè sigui tractat aquí, al Plenari del Municipi. 
 
Bàsicament, aquestes són les qüestions i, per tant, la naturalesa dels acords seria 
aprovar, definitivament, el Reglament de Participació Ciutadana, el Reglament del 
Consell del Poble de la Torreta i passaríem a posar en marxa el Consell del Poble de la 
Torreta. No es va poder fer en el Ple del Cartipàs perquè no hi havia feta aquesta 
aprovació definitiva, sí que es farien, a partir d’ara, els nomenaments pertinents dels 
membres de caràcter polític que recull el Reglament del Consell del Poble de la 
Torreta i el que es faria llavors és demanar als grups municipals que hagin de tenir 
representació que nomenin representants, de la part política que és una tercera part i, 
les dues terceres parts que són de representació ciutadana aniríem a les entitats, 
aniríem a fer tot el procés de forma ràpidament al Consell del Poble perquè hi 
comenci a treballar i, per tant, aquesta reivindicació antiga del Poble de la Torreta 
comenci a funcionar i tinguem aquest òrgan, realment, amb paral�lelisme durant tot 
aquest mandat 2011-2015 el tinguem funcionant. 
 
Abans de cloure la intervenció i donar paraula als grups municipals li passo la paraula 
al Regidor Delegat d’Alcaldia al barri de la Torreta que també vol fer algunes 
consideracions. 
 
Sr. Mateo.- Ara. Si. Gràcies Sr. Alcalde.  
Bé. Bona nit a tothom. Jo com a Delegat de la Torreta, voldria fer una reflexió. Per una 
banda, una petita reflexió i una petició per l’altra. 
 
La reflexió és que tinguem present i valorem, en la seva mesura, la importància que té 
per al barri de La Torreta aquesta decisió que avui hem d’atendre d’aprovar 
definitivament el Consell del Poble de la Torreta. 
 
Mirin, això es una reivindicació de fa molts i molts anys de la gent de La Torreta.  
 
Si hi ha una paraula que defineix a la gent de La Torreta, jo diria que són lluitadors, són 
gent lluitadora i que persegueix els seus objectius sempre, amb constància permanent 
i avui és un dia molt important per a ells si s’aprova definitivament aquest Consell del 
Poble. 
 
Aleshores, això ha de ser un òrgan consultiu que agruparà polítics, regidors, 
representants d’entitats i ciutadans, és a dir, gent de diferent ideologia, de diferents 
idees, de bases també diferents, que poden tenir criteris també absolutament 
diferents, però que la seva feina serà intentar treballar en equip, treballar en equip per 
consensuar una forma de treballar, aplicar un esforç, aplicar responsabilitats per 
intentar arribar a posar sobre la taula solucions pràctiques i eficaces per al poble de la 
Torreta, és a dir, que per sobre de tot s’hauria d’evitar d’alguna manera que la gent 
de la Torreta pogués entendre, pogués pensar, pogués tenir la imatge que el Consell 
del Poble serà, diguem-ne, un lloc de confrontació política, que no es treballarà per 
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consensuar temes pràctics i unitaris pel barri. Aleshores, doncs, aquesta és la reflexió 
que volia fer i demanar, demanar que avui, aquesta votació, en el Ple de 29 de 
setembre de 2011 del Consistori de la Roca, doncs, aquest punt i el de participació 
ciutadana s’aprovés per unanimitat. Que tots els grups polítics aprovem el Consell del 
Poble de la Torreta i el Reglament de Participació Ciutadana perquè jo tinc molt clar i 
estic convençut valorarà en el que val aquesta actitud positiva per part nostra. 
 
Moltes gràcies i només volia fer aquest comentari.  
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Josep Maria.  
Alguna consideració, Dani Martín en nom d’Iniciativa per Catalunya-Verds? 
 
Sr. Martín.- Buenas noches.  
Nosotros en este punto votaremos abstención, por lo tanto, no participaremos de la 
unanimidad por varias cosas. Una, es público y notorio des de hace ya muchos años 
que el modelo de participación que nosotros defendemos para nuestro municipio y 
para todos los municipios de Catalunya no és el del Consell del Poble. ¿Por qué? Pues 
por que se ha demostrado en casi todos los municipios donde existe que, realmente, 
su funcionalidad es bastante escasa, uno. Dos, además creemos que como no hemos 
participado en la redacción de este reglamento y demás, pues creemos que seria 
bastante feo venir ahora aquí i proponer enmiendas en esta fase. Además creemos y 
hablando con técnicos de participación ciudadana, que la petición que hace el PSC 
con respecto a la presidencia del Consell del Poble es algo que en la mayoría de 
consells de poble existe, es decir, como órgano de participación, que insisto, no es 
nuestro modelo, como órgano de participación es de participación de un territorio, de 
parte de un territorio, entonces los ciudadanos de ese territorio han emitido su opinión 
en unas elecciones, evidentemente que lo debe de presidir la Alcaldía, 
evidentemente, eso, yo creo, que no lo cuestiona nadie, al menos Iniciativa no lo 
cuestionaría jamás, pero también creemos que en ausencia de este Alcalde-
Presidente la presidencia debería de recaer sobre la persona representativa en esa 
zona del territorio, pero ya decimos que es una opinión única y exclusivamente a título 
de aportación, nada más.  
 
Nuestro voto será abstención. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Dani Martín. 
Algun comentari Sr. Albert Gil en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya? 
 
Sr. Gil.- Si. Gràcies. 
 
Bé. Nosaltres, com ja vaig comentar en el seu moment, al rebre la noticia de la 
presentació d’aquests desacords per part del PSC després d’una feina feta i treballada 
amb les pròpies eines que ens donaven, doncs, les reunions, haver estat consensuant, 
o el que creiem que era un text consensuat i després veure què, doncs, el que se’ls 
havia acceptat tirava endavant, ho veien bé, però que qualsevol cosa de les que ells 
no havien pogut incloure en aquest reglament era la valoració que havien de 
presentar. 
 
Dit això, varem comentar el fet que nosaltres havíem treballat, havíem fet una feina i 
havíem traslladat a les entitats, el que creiem que era un text consensuat. Si que és 
cert que, com deia en Dani ara mateix que ens explicava el tema del consell de 
poble, varem acceptar de seguida que el President fos l’Alcalde o qui ell designés i la 
vicepresidència mai recaigués en el mateix partit, sense saber ni el resultat de les 
eleccions ni què ens podria portar, sempre també, evitant, doncs, que un partit que se 
sap dominador d’un barri o possible guanyador en un barri pugui tenir un poble o una 
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zona on puguem acabar fent el mateix com podria ser, i esperem que sigui, Santa 
Agnès i aquí també, a la Roca, doncs tingués aquesta temptació de dominar els dos 
càrrecs més importants. Si és així que nosaltres, com a Esquerra Republicana, i sabent 
que en aquell moment havíem tingut uns resultats que es podien donar o no es podien 
donar, amb el terç que toca als partits polítics, no varem posar cap problema a que 
ens pogués passar el que ha passat en realitat i que és que som cinquena força al barri 
i, per tant, en aquest Consell de Poble, nosaltres hi assistirem, donarem la veu com 
qualsevol altre, que així es va acordar, però no tindrem vot, per tant, una força política 
que s’ha presentat a unes eleccions i l’ha votat una part del poble, doncs, allà no hi 
tindrà un vot, però això, doncs, ho podem acceptar perquè totes les coses que passin 
pel Consell de Poble i hagin d’arribar aquí al Ple, els regidors tornarem a votar i aquí si 
que votarem com a regidors, allà som, doncs, una part més del Consell de Participació 
Ciutadana del Consell de Poble i entenem que, encara que la Llei obligui a que un 
terç sigui polític, al final de tot la veu l’ha de tenir el poble i la veu l’ha de tenir les 
entitats i la gent que hi viu i que se’n preocupa.  
 
Amb el darrer punt que proposaven, doncs, que qualsevol, el compromís de tractar els 
assumptes, això ja ho varem comentar també que és una cosa molt senzilla, tant els 
membres polítics com els membres de les entitats, amb un 10% de les entitats o de la 
gent que tingui dret a vot podrà proposar qualsevol tema que anirà al Consell de 
Poble i els grups polítics sabem el que es porta a un Ple i el que podem aportar al 
Consell de Poble per proposar-ho, per tant, no s’escaparà res que tingui 
transcendència per qualsevol dels pobles que ens integra que no passi per un consell 
de poble, per tant, ja ho donàvem per entès i ho donàvem per acceptat, per tant, el 
nostre vot seguirà, com ja preveiem, ja havíem fet, tirar endavant el Consell i el 
Reglament de Participació Ciutadana tal i com l’havíem engegat. Si que és cert, 
doncs, que amb molts dels que hem comentat i dels que varem visitar i dels consells 
que hi varem estar tractant se’ns va explicar que un Consell de Poble si no es porta 
molt ben controlat i la gent que l’integra té molt clar la feina que s’hi va fer de seguida 
perdrà el seu sentit. Comencem-lo a treballar, fem que sigui un òrgan el més àgil 
possible i, doncs, jo diria que els debats polítics no caldran portar-los a un Consell de 
Poble, jo crec que el seu lloc serà aquí, a la Sala de Plens, on haurem de debatre els 
temes que ens hagi proposat qualsevol membre o el propi Consell de Poble, per tant, 
deixem-lo treballar, comencem i arreglar-lo sempre hi som a temps. Hem viscut molts 
anys sense un Consell de Participació Ciutadana i un reglament del Poble de la 
Torreta, per tant, segur que l’haurem de modificar, segur que haurem de fer 
modificacions, doncs, benvingudes siguin si són sempre per millorar. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. 
 
Algun comentari Sr. César Alcalá? 
 
Sr. Alcalá.- Nosaltres votarem afirmativament, perquè considerem que és una eina de 
futur molt important per conèixer el pensament de la ciutadania i, com a tal, perquè 
puguem fer coses per al barri de la Torreta, en aquest cas. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. César Alcalá.  
Algun comentari Sr. Miquel Estapé, en nom del PSC de la Roca? 
 
Sr. Estapé.- Si. Diversos comentaris. 
Compartim l’esperit de les paraules del Sr. Mateo en la voluntat, en el sentit, doncs que 
les decisions que es prenen en l’àmbit de la Torreta hi hagi una participació, hi hagi 
una implicació dels ciutadans de la Torreta i que es facin aquestes decisions seves, en 
aquest darrer mandat això no ha estat així i, en tot cas, ara tenim una oportunitat de 
millorar durant els propers quatre anys. 
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El nostre model de participació no es basa en el consell de poble, no ho portàvem al 
nostre programa, es basa en consolidar i potenciar les entitats, concretament, les 
associacions de veïns, també aquí entenem que els darrers quatre anys és un mal 
exemple del que s’ha de fer en les relacions amb les associacions de veïns, en tot cas, 
això no treu que considerem que aquesta experiència, aquest model que ara es 
planteja aquí, doncs, estem disposats a provar-ho, a treballar-hi i, tant de bo, funcioni.  
 
Amb aquest bon esperit i amb aquesta recerca de l’unanimitat, ens hagués agradat, 
Sr. Mateo, que haguéssim pogut parlar d’aquestes quatre petites, bé, quatre 
suggeriments que més que petits són senzills, per nosaltres són simbòlics i importants i 
hagués intentat buscar el punt de consens perquè, lògicament, hem fet quatre 
propostes i si no s’accepten, doncs, ens haurem d’abstenir, tot i que, en el sentit global 
dels dos reglaments ens semblen positius i, tot i reconèixer l’esforç que s’ha fet, que el 
volem reconèixer, durant el darrer mandat, un conjunt de reunions de treball en les 
quals varem participar i que, en tot cas, des de la regidoria de Participació Ciutadana 
es validarà i volem, doncs, reconèixer-lo. Ara, dit això, les quatre propostes que fem, 
vull corregir el Sr. Alcalde i si no que la Secretària ens informi, aquí el que estem fent és 
desestimar aquestes al�legacions. Això de que ni s’estima ni es desestima, Sr. Ros, és, 
diguéssim, una pirueta per no haver d’acceptar el que és una realitat, es desestimen 
aquestes quatre al�legacions. D’aquestes quatre al�legacions, la primera en varem 
parlar en les reunions que vàrem fer. Aquestes reunions amb aquesta comissió de 
treball, la primera referent a Can Jorn, teníem els nostres dubtes de la dimensió 
territorial, no varem entrar més en detall, doncs, quan hem vist la proposta definitiva, 
ho hem contrastat, ho hem consultat, entenem que Can Jorn històricament, això no és 
opinable és un fet històric, ha estat dins de la Parròquia de Santa Agnès. Això el Sr. 
Jordi Fortí ho coneix molt bé. Si després, ara fa poc, fa un any, van fer una nova 
delimitació d’equipaments escolars, només fa un any o un any i mig, només i ho van 
fer diferent, doncs, segurament es va fer amb tota la bona intenció del món, no ho 
critiquem, però, en tot cas, hi ha una història, hi ha un pes i estem parlant que Santa 
Agnès és un poble mil�lenari i entenem que això era un suggeriment que es podia 
acceptar fàcilment i que no hi ha cap reivindicació per part de la Torreta, que jo 
conegui i sinó el Sr. Mateo em corregirà, de que Can Jorn formi part del Consell de 
Poble de la Torreta.  
 
La segona qüestió és la de la presidència. A diferència del Grup de Convergència que 
en altres moments de la història demanava la presidència al Consell de Poble si es 
constituïa, nosaltres no ho hem fet perquè considerem que si hi ha un òrgan 
institucional i està l’Alcalde, l’Alcalde ha de presidir aquell òrgan, no pot ser que el 
presideixi jo mateix com a regidor, entenc que no és el més correcte perquè l’Alcalde 
és l’Alcalde de tot el municipi, per molt que hi hagi altres òrgans o altres comissions. 
Nosaltres varem dir que enteníem que si estava l’Alcalde, la presidència havia d’estar 
per a l’Alcalde. El que no varem discutir, al menys jo no ho recordo, és què passava si 
l’Alcalde no hi era. Mirant o revisant el redactat, el redactat definitiu, veiem que 
l’Alcalde decidirà qui serà el President. Home, si és un consell de poble, el lògic és que 
el presideixi, si no hi és l’Alcalde, respectant la figura de l’Alcalde, doncs, que el 
presideixi el cap de la llista més votada en aquell territori, que és vostès el que 
demanaven, o demanaven més, en el seu moment. També entenc que és una petició 
perfectament assumible i que no té cap mena de complicació ni ha de generar cap 
mena de tensió ni distorsió. 
 
El tercer suggeriment ens el van fer algunes entitats. Igual que vostès es van reunir amb 
entitats, nosaltres també ho varem fer i ens van dir, home, doncs, hi ha un cert interès 
en algunes entitats en participar i ens van comentar que els sabria greu quedar fora. 
L’únic que diem és, home, siguem una miqueta flexibles perquè, més aviat costa trobar 
gent que participi, siguem una mica flexibles i el mateix Consell de Poble si ho decideix 
per majoria absoluta, doncs, modificar el nombre d’integrants, doncs bé, doncs 
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perquè no quedi un o dos fora que també poden fer aportacions. No té 
transcendència aquesta proposta però si que ens la va fer arribar en aquests 
comentaris amb les entitats. 
 
I el darrer tema, que és potser el més substancial, i ens ho van fer adonar en algunes 
converses amb les entitats que fa referència es quin serà l’ordre del dia d’aquest 
Consell de Poble, doncs això no ho diu o, al menys, jo no ho he sabut veure en cap 
punt del reglament però creiem que és important, independentment lògicament, que 
els ciutadans puguin fer preguntes o si reuneixen el 10% de les signatures del cens del 
poble poden portar qualsevol tema, independentment de tot això, entenem que el 
Consell de Poble i el Govern ha de ser proactiu i portar en l’ordre del dia els temes que 
són rellevants per a aquell poble, aleshores, és cert que en el punt..., article 27, doncs 
diu que al Consell de Poble es debatran els principals afers del poble, no diu qui ho 
planteja ni qui ho proposa ni com s’organitza...Lògicament, quan estem fent un 
reglament aquest tipus de detalls són importants. Qui els proposa aquests temes? Els 
pot proposar el ciutadà? Perfecte. El Govern Municipal té el compromís o la obligació 
de presentar-los en el Consell de Poble abans que es presentin a aprovació si és un 
tema rellevant en aquell poble? Doncs aquest suggeriment, aquest matís, per nosaltres 
és important i és el que hem fet. És a dir, que simplement hi hagi un compromís en el 
reglament quan un tema afecti a un determinat poble, primer es demani l’opinió 
perquè és un consell consultiu, recordem-ho, no és decisori ni és vinculant.  
 
Entenem que són quatre suggeriments, doncs, que milloraven aquest reglament, 
nosaltres ens abstindrem perquè creiem que l’esperit global del reglament és correcte 
però aquestes quatre propostes el milloraven i ens hauria agradat, doncs, haver-ho 
pogut parlar amb antelació amb aquest bon esperit que ha traslladat el Sr. Mateo per 
haver arribat a aquest consens. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Miquel Estapé. 
 
Bé. Jo en resposta al torn d’intervencions si que voldria fer algunes consideracions i és 
que aquesta és la primera vegada, en el municipi de la Roca, que es proposa un 
model de participació ciutadana, llavors, em sembla inadequat parlar de model 
nostre i model no nostre.  
 
Vostè, Sr. Estapé, fa setze anys que és regidor i ha estat dotze anys de govern i mai ha 
proposat un model de participació, ni aquest ni cap altre, no se li coneix, l’altre model. 
El Sr. Dani Martín d’Iniciativa per Catalunya va estar quatre anys al govern i tampoc li 
recordo un model de participació ni cap aplicació de cap tipus, per tant, en aquest 
moment, apliquem per primer cop un model i aquest model pot agradar més o menys 
però jo m’agafo a l’esperit d’en Josep Maria Mateo, regidor delegat del barri de la 
Torreta. La Torreta fa 32 anys que ho reivindica. Els primers regidors de la democràcia 
van estar lluitant i treballant per aquest model del Consell del Poble i el model del 
Consell del Poble és un model que té una gran implantació al Vallès Oriental. Tenim 
Consell del Poble a la Batllòria, a Sant Celoni, tenim Consell del Poble a Granollers; a 
Palou i tenim Consell del Poble a Les Franqueses; a Llerona, a Marata, a Corró 
d’Amunt, per tant, és un model d’èxit en aquests municipis, és un model que, fins i tot, 
amb regidors d’aquests municipis que ens havíem reunit treballant aquest tema ens 
havien dit:  “què més bonic, què més maco” que tenir un instrument on la gent se 
t’acosta i la gent pot dir la seva, perquè realment és un model d’èxit, és un model que, 
malauradament, a la Roca arriba tard, arriba amb 32 anys de retard, els mateixos 32 
anys en què es va implantar la democràcia al nostre país després de la dictadura. 
 
Millor que arribi tard, millor que hi hagi un model de participació i, per tant, per això és 
tan important que el puguem aprovar avui i, sumant-me a la crida del Josep Maria, 
que el poguéssim aprovar amb un ampli consens però tenint en compte que el treball 
que es va fer en el mandat passat, es va allargar més d’un any, més d’un any en 
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sessions espaiades donant la oportunitat, en aquest cas, a l’únic grup que estava a 
l’oposició, el PSC, a que fes aportacions, aportacions que es van rebre amb un cert 
retard però que es van tenir en compte. Es va modificar moltíssim, moltíssim el text 
original, el text que es va treballar original i un cop el text va estar tancat i consensuat 
es va sotmetre a la consideració de les entitats i hi va haver una gran participació a la 
Torreta especialment, al municipi en general però a la Torreta especialment i en 
particular i, el document encara va millorar més i es va enriquir. Podríem dir que tenim 
un reglament, en aquest moment, que supera en molt els reglaments dels consells de 
poble que he esmentat abans de la nostra Comarca. 
 
Respecte a les consideracions que ha fet el Sr. Miquel Estapé jo li llegiria els acords, 
perquè no hi ha cap acord que desestimi al�legacions. Ja he dit, en la meva 
intervenció inicial, que tot és opinable, per tant, la delimitació del Consell del Poble de 
la Torreta pot incloure Can Jorn o no. En absència d’un Consell de Poble a Santa 
Agnès, Can Jorn ara, com a mínim té un òrgan de representació que és el Consell del 
Poble de la Torreta, d’altra manera no el té i, Can Jorn és un nucli petit i prou apartat 
com perquè tingui un òrgan de representació, per tant, mentre que és opinable està 
dintre. 
 
El segon acord diu: “Publicar aquest acord”. El primer diu: “Aprovar definitivament”, 
però res de desestimar. El segon diu: “Publicar aquest acord”. El tercer: “Remetre en el 
termini de quinze dies a les diferents administracions de l’Estat, Generalitat de 
Catalunya, etc.” i el quart: “Facultar l’Alcalde-President per subscriure i firmar tota 
classe de documents relacionats amb aquest assumpte”, per tant, no hi ha cap acord 
desestimatori d’aquestes al�legacions i, com he dit a la meva intervenció, estan 
absolutament obertes a seguir en consideració de qualsevol altre text que es vulgui 
modificar, del moment que puguem fer el Consell del Poble de Santa Agnès, per tant, 
tot això resta obert. 
 
La consideració de la presidència sobre la llista més votada. A veure, la presidència 
l’ha de tenir l’Alcalde, estem d’acord fins aquí. Si l’Alcalde pot delegar, com es feia 
tradicionalment en aquest municipi, que sempre hi ha hagut regidors delegats 
d’alcaldia a la Torreta i a Santa Agnès, el que és lògic és que si l’Alcalde delega, 
delega en un regidor del seu grup. Si posem el redactat que suggereix el PSC és com 
una frase buida perquè què direm, que presidirà el regidor de la llista més votada que 
és d’un altre grup? L’Alcalde no cedirà la presidència, lògicament, per tant, presidirà 
l’Alcalde, per tant, no fem demagògies. També és opinable, si volem, tampoc es 
proposa desestimar-la, segueix obert, però el que està clar és que l’argument i la forma 
com es va redactar, que es va treballar molt aquest punt, amb molt bon criteri, com 
ha explicat abans el Sr. Albert Gil, que va estar liderant aquest procés, és que no hi ha 
una concentració de poder, normalment la presidència la tindrà un grup i la 
vicepresidència un altre. En absència de la presidència presideix la vicepresidència, 
això és així en tots els consorcis i tots els òrgans de govern de nombroses entitats 
municipals i que formen part de les administracions. 
 
Com he dit abans, el nombre d’integrants del Consell del Poble també és opinable i 
l’ordre del dia, com qualsevol ordre del dia, es forma amb els temes d’interès i, 
normalment, l’ordre del dia d’una sessió plenària el determina la presidència i per 
formar l’ordre del dia la presidència el fa obtenint, en el cas de l’Ajuntament, doncs, 
obtenint el treball que es fa des de les diferents regidories, des de les diferents àrees, 
sabent què és el que necessita uns terminis, el que s’ha de portar a aprovació o no i, 
en el cas del Consell del Poble de la Torreta, passarà exactament el mateix. La 
presidència formarà l’ordre del dia, en base a què?, doncs en base a les aportacions i 
suggeriments que puguin fer els diferents membres del Consell del Poble i en base a les 
aportacions i suggeriments, fins i tot, que puguin fer ciutadans via instància, via bústia 
de suggeriments, via molts mecanismes de participació que podem articular i que 
podem tenir i que, per tant, no hi ha cap dificultat per articular un ordre del dia com és 
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lògic i natural i l’objecte del Consell del Poble està molt clar i és aquest objecte ampli 
de participació ciutadana i de proximitat al ciutadà. 
 
Obriríem un segon torn de participacions. 
Sr. Dani Martín? 
 
Sr. Martín.- Como siempre, el Sr. Alcalde nos reparte bienes y parabienes a todos los 
grupos políticos, pero hay veces que demuestra que tiene una memoria un poco 
selectiva o flaca. 
 
Usted ha dicho que Iniciativa per Catalunya – Verds estuvo cuatro años en el 
gobierno, lapsus. Estuvimos en gobierno en el periodo 2004-2007, pero también creo 
recordar y mi memoria no me falla, también estuvimos en el periodo 1995-1999, creo. 
 
Usted como miembro de la oposición en el periodo 2004-2007 participó en unas 
reuniones de trabajo. La fecha, evidentemente, no me acuerdo, no la tengo aquí, 
pero yo diría que fue alrededor del año 2005 siendo alcalde el Sr. Salvador Illa Roca, 
en el cual empezamos a discutir todos los grupos políticos el tema de la 
descentralización política de este municipio. Sobre la mesa se pusieron distintas formas 
de descentralización en la cual se puso de manifiesto que no estábamos de acuerdo 
ninguno de los tres grupos en aquel momento y se elaboró un informe por parte de la 
Diputación de Barcelona, que si usted no es capaz de encontrarlo yo lo tengo en mi 
casa. Por lo tanto, decir que Iniciativa no ha hecho ninguna propuesta, 
evidentemente, de cara a la opinión pública no lo hemos hecho, pero le recuerdo 
que si usted repasa el programa del año 1987, Iniciativa tiene muy claro cuál es su 
modelo. 
 
Simplemente le quería decir eso. 
 
En aquellas reuniones del año 2005-2006 con técnicos de la Diputación de Barcelona, 
ya quedó clara nuestra opinión sobre el Consell del Poble, no la vamos a repetir aquí y 
ahora y, además, después de no haber estado, de no haber participado en la 
redacción de este modelo el cual no decimos que sea bueno ni malo, lo único que 
decimos es que nosotros creemos que no es el mecanismo de participación más 
activa del ciudadano en los problemas de su municipio, eso es lo que nosotros 
decimos. ¿Podemos estar equivocados? Evidentemente, pero ya hemos puesto otras 
formas de participación cuando gobernábamos en Rubí y cuando gobernábamos en 
Sant Feliu, ya lo hemos hecho y aquí, probablemente, cuando hemos gobernado, 
recordamos que en el año 95, en el año 99, hubo una moción de censura, hubo un 
momento de mucha tensión y a lo mejor por eso no se llegó a presentar, en el 2003-
2007 también le recuerdo que usted se acordará de cómo fue aquel periodo de 
mandato. 
 
Usted ha dicho también, en su parte expositiva, que el Consell del Poble es una 
demanda del pueblo de la Torreta des de hace 32 años. Yo que he leído, creo, 
bastante sobre los modelos de participación ciudadana en nuestro Estado, el tema de 
Consell de Poble, en el año 79 yo creo que no lo conocíamos ni Diós, no lo 
conocíamos ninguno. 
 
El barrio de la Torreta lo que ha tenido siempre, siempre, son organismos de 
participación de sus vecinos a través de la Asociación de Vecinos, muy potente, muy 
participativos, muy plurales y, desde luego, en defensa del barrio. Eso lo ha tenido 
siempre. La aparición de la demanda del Consell del Poble de la Torreta es bastante 
posterior y aparece, si no recuerdo mal, durante unas conversaciones que tuvimos con 
la gente como Domingo, Federico y compañía, si no recuerdo mal, esas notas las 
tengo en casa, alrededor del año 95 y con el nacimiento del Consell del Poble de la 
Batllòria en Sant Celoni. Esa es la verdad. 
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Nosotros no estamos en contra de que la ciudadanía participe, evidentemente que 
no, pero permítanos, Sr. Ros, que tengamos nuestro modelo de participación, igual 
que participaremos en éste y nos alegraremos mucho de que triunfe y nos 
alegraremos mucho de que el vecino de la Torreta dentro de tres años nos diga y qué 
burros fuisteis y qué cabezones fuisteis, que no fuisteis capaces de ver que era un 
organismo ideal para nuestro municipio. Pero nosotros lo reconoceremos Sr. Ros. 
Gracias.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Dani Martín. 
 
Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya? 
 
Sr. Gil.- Si. Bé. Només dir que diverses coses de les que hem comentat ja es van 
debatre i es van tractar tant en les diferents reunions polítiques com amb les dels veïns. 
 
Les aportacions que van fer les entitats a la Torreta, recordo que es van acceptar, es 
van valorar i les pròpies entitats, ells mateixos deien, doncs, la necessitat de posar un 
nombre de participació a les pròpies entitats i que sobre tot fos pel tema de la 
importància.  
 
No només agafem-nos que aquí quan un partit és més important que un altre treu pit, 
sinó que les pròpies entitats ho fan. Aquí també hem de dir que les pròpies entitats, 
quan parlàvem del propi barri, les entitats més potents volien marcar el seu territori, de 
les reunions sortia el fet de dir, escolta’m i això què vol dir, que jo tindré el mateix vot 
que una entitat deu vegades més petita, vint vegades més petita que jo?, per tant, 
això és una cosa que no només ens passa als polítics sinó que també els passa a les 
pròpies entitats siguin del tipus que siguin. Per tant, aquí es posa un número i el número 
final el que acaba dient és, serem tants en relació al que hem viscut, doncs, en els 
darrers temps en relació al que sabem, al que representa posar-se d’acord alhora de 
poder arribar a acords, doncs amb un nombre de gent gaire gros o molt reduït. Per 
tant, això ja ho varem debatre, que podrien ser vint o podrien ser vint-i-cinc per tenir els 
membres i més en un lloc com la Torreta on hi ha un sentiment de voler participar molt 
més que en altres indrets. Aquí les pròpies entitats també van voler dir que es podria fer 
un torn rotatori igual que parlàvem de dues persones a nivell particular, però també es 
va parlar de la possibilitat de que aquestes dues persones, doncs, si hi havia un volum 
de peticions molt gran, doncs, poguessin ser dues persones un any i així vuit persones al 
cap del primer mandat, cosa que en qualsevol de les altres coses estaríem quatre anys 
fixes. Aquí també després hi haurà un debat entre les entitats per saber qui seran els 
que participaran i, aquí també es va dir al final políticament, el fet de dir, bé si les 
entitats no són capaces de posar-se d’acord doncs també ho haurem de parlar entre 
els partits, però els partits en aquestes coses no hi voldrem entrar al debat perquè sigui 
un òrgan realment participatiu de les entitats i dels veïns, per tant, el que hem de fer és 
extreure una miqueta la política, repeteixo, d’aquests consells, no vulguem que això 
sigui un contrapoder ni comencem ja a generar falses expectatives a la gent de dir 
que vingui aquí i després, el que vingui en un consell de poble anirà a l’òrgan que 
pertoqui com bé dèiem, no havia de anar a Ple, sinó que anirà a l’òrgan que pertoqui 
o demanarà o farà la petició a qui li correspongui, si és una Junta de Govern, si és una 
decisió d’un Decret d’Alcaldia, per tant, estem obrin la participació, segur que ens 
costarà moltíssim, segur que també quan hem rebut nosaltres gent i organismes de 
participació ciutadana d’altres llocs, els propis tècnics que venien, ostres, està molt bé i 
políticament us poseu medalles però després, els que ens hem de passejar nosaltres a 
veure pavellons, a veure centres culturals, a veure no sé què amb els veïns i aquí 
després tothom és arquitecte, som nosaltres i després això no tira endavant, etcètera, 
per tant, això és una feina que ens hi trobarem, el fet de dir: perquè una entitat no pot 
proposar directament un tema puntual? doncs perquè al final les entitats acabaran 
portant els problemes d’un soci de l’entitat o un problema que l’entitat pròpia tingui 
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però que l’altra gent del barri no el consideri com a tal, em refereixo, jo què sé, un veí 
té un problema amb els contenidors, si aquest veí és el president d’una entitat pot 
utilitzar l’entitat per demanar la mobilitat de tots els contenidors del carrer, per tant, 
això és un problema que altres ajuntaments ja s’hi han trobat i saben que això és un 
dia a dia que costa de portar, per tant, si tu vas a una altra entitat i li dius: “mira és que 
volem proposar la mobilitat dels contenidors perquè tinc un problema”, les altres 
entitats et diran: “això és el teu problema, això no va a un consell de poble”, per tant, 
aquí són les pròpies entitats les que proposen, avaluen i traslladen als consells de 
poble.  
 
Als consells de poble, no ens enganyem, tothom tindrà els correus de tothom, tothom 
farà les propostes i aquestes propostes si no les presenta l’Alcalde o el President per 
part seva, qualsevol de les entitats que hi formin part o dels partits polítics que hi 
formeu part perquè nosaltres, com he dit doncs, no hi serem, doncs, podreu tenir la 
força, podrem tenir tots la força de tirar endavant, per tant, coses a millorar, segur que 
moltes, però ja fem un pas, per, vull dir, jo crec que tot és avaluable, quan comenci el 
consell, potser el consell hauria de ser també el que comencés a tractar aquests 
temes, també seria com el tema de si Can Jorn ha de ser-hi o no ser-hi, etcètera, 
etcètera, però serà una de les primeres feines del Consell i serà una manera de que el 
Consell realment comenci a tenir una utilitat, que no tot ho haguem decidit els polítics 
perquè sinó al final el que estem fent és el de sempre, el que després la gent ens dirà, 
si, si, molt bé, però al final vosaltres us ho heu decidit, us ho heu muntat, us ho heu 
manegat, doncs, deixem-ho bastant obert i que el propi Consell ho reguli, jo crec que 
serà la millor manera. 
 
El Reglament de Participació Ciutadana és un reglament molt obert, com tants altres, 
que nosaltres el varem millorar amb l’ajuda del PSC?, si, perquè nosaltres portàvem en 
algunes coses el que havíem agafat de reculls de diversos consells de poble. Jo 
recordo que varem estar parlant de moltes coses i moltes coses les varem poder 
acceptar. Entenc que no passa res per començar a treballar i que el propi Consell del 
Poble de La Torreta es reguli i es marqui els seus límits. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. 
 
Algun comentari més Sr. Miquel Estapé? 
 
Sr. Estapé.- Si. Intentaré ser molt breu per no allargar aquest debat. 
 
Sr. Ros, jo crec que no ens pertoca ara aquí fer un debat sobre terminològic si 
s’accepten o no s’accepten, es desestimen, no es desestimen, és a dir, aquí hi ha unes 
propostes i aquestes propostes si vol..., diu aquí literalment, “aquestes propostes” diu 
que “no correspon modificar la realitat, és a dir, no s’inclouen”, a partir d’aquí el no 
s’inclouen en aquest redactat que cadascú ho interpreti com vulgui, si són 
desestimades o són rebutjades o queden en un calaix. Em sembla que és un debat 
absurd, aquest. Hi ha unes propostes i aquestes propostes no es tenen en compte, 
aquesta és la conclusió.  
 
De totes formes, jo amb el que em vull quedar, no vull entrar a respondre les seves 
argumentacions, Sr. Ros perquè em sembla que no pertoca, discutiríem ara de temes 
que no són els transcendentals, jo em quedo amb l’esperit de la intervenció del Sr. 
Mateo que a mi m’ha agradat, la nostra predisposició a col�laborar. Només dues 
reflexions, una; un reglament no fa participació, un reglament no fa participació, per 
tant, ha de tenir un instrument però això no fa la participació. Dos; el que té més valor 
d’aquest Consell de Poble, per mi no són les votacions perquè la representativitat de 
les persones és limitada, sinó el debat que es generi al voltant per millorar les propostes 
que es presentin des dels diferents grups polítics.  



 

 15 

Aquest debat que es produeix sempre que hi ha un tema important a La Torreta, 
sempre serà enriquidor i una tercera reflexió que afegeixo, les entitats, l’opinió de les 
entitats és molt, molt important, però també he de dir, hem de ser conscients, que una 
entitat cultural, per posar un cas, per molt potent que sigui, per molts socis que tingui, 
doncs, a l’hora d’opinar, per exemple, en temes d’urbanisme, el que pot passar i 
normal que passi, digui: “escolti, és que nosaltres com a entitat no tenim criteri en 
temes urbanístics i dintre de la nostra entitat tenim diferents opinions o visions sobre 
aquest tema ara, en temes culturals, als que ens dediquem el dia a dia, el que és el 
nostre objectiu com a entitat, ho tenim clar, què és el que volem”, per tant, les entitats, 
és important la seva opinió, però quan estem demanant opinió hem de parlar 
d’entitats que poden tenir opinió limitada en alguns temes que no els afecten 
directament i hem de parlar també dels ciutadans que puguin assistir, o com a 
membres del Consell de Poble o lliurement perquè puguin donar la seva opinió. 
 
Sr. Alcalde.- Bé. Gràcies Sr. Miquel Estapé. 
 
Per tant, la voluntat de tres grups que sumem majoria permetrà que aquest acord 
s’aprovi i que, per tant, comenci a implantar-se en el municipi de La Roca un model 
de participació ciutadana, no el model de tots pel que s’ha vist, però si un model, per 
tant, la participació ciutadana començarà a tenir uns canals que, evidentment estic 
d’acord que un reglament no fa participació, però si les persones que a partir d’aquí 
tindran l’oportunitat d’utilitzar aquest model, poden demostrar que la societat civil es 
pot implicar en la presa de decisions, pot connectar amb la classe política, la mal 
anomenada classe política, i per tant, pot estar molt més a prop del govern del 
Consistori amb les aportacions dels ciutadans. 
 
És un dia, per tant, per felicitar-nos tots plegats. Malauradament, l’esperit que ens ha 
traslladat en Josep Maria Mateu no ha aconseguit calar del tot, només en formes i no 
es podrà aprovar per unanimitat, malauradament, com hagués estat desitjable però el 
que si que demanaria és que a partir d’ara ens el creiem tots plegats. Tindrem uns 
òrgans veritables de participació, fem-los servir, utilitzem-los, perquè realment estem 
fent un pas endavant qualitatiu molt important, estem anant cap a una democràcia 
participativa per sobre de la democràcia representativa, per tant, estem fent un pas 
de qualitat molt alt on és molt important la implicació i la participació de la 
ciutadania. 
 
Passem a votació. 
 
Si. Aprovat per nou vots favorables i vuit abstencions. 
 
Estàvem votant el Reglament de Participació Ciutadana, el punt B2.  
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa a votació el dictamen que queda aprovat 
per 9 vots favorables manifestats pels regidors del grups municipasl de CIU, del d’ERC i 
del P.P.  i 8 abstencions dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, el,  qual literalment, 
diu:  
 

“En data 17 de març de 2011 el Ple municipal va aprovar inicialment el 
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
De conformitat amb el que es va establir en l’acord d’aprovació inicial i al 
procediment legalment establert, es va sotmetre a informació pública pel termini 
de trenta dies mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de 4 
d’abril de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5854 de 7 
d’abril de 2011, al Diari El Punt de data 1 d’abril de 2011, a la pàgina web 
municipal en data 30 de març de 2011 i al taulell d’edictes municipal en data 29 
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d’abril de 2011. Igualment es va donar audiència als interessats i a aquells veïns o 
associacions que van participar en la redacció del reglament. 
 
Dins del període d’informació pública el Grup Municipal del PSC la Roca –
mitjançant instància amb número de registre d’entrada 3439, de data 13 de 
maig de 2011- va presentar al�legacions de manera conjunta al reglament de 
règim intern del Consell de Poble de la Torreta i al reglament de participació 
ciutadana, amb el contingut següent: 

 
“Delimitació demogràfica del Consell de Poble de la Torreta i Santa Agnès 
Demanem que es revisi la delimitació demogràfica del Consell de Poble de la 
Torreta i Santa Agnès atès que no respon, al nostre entendre, amb la delimitació 
històrica de parròquies o de distribució censal. Per exemple, can Jorn hauria 
d’estar dins de la zona corresponent a Santa Agnès. 
 
President del Consell Plenari 
Demanem que el President del Consell Plenari sigui l’alcalde o alcaldessa i sinó el 
regidor de la llista més votada en el poble, sense que l’alcalde pugui delegar la 
presidència en una persona en un altra persona que no sigui al cap o un altra 
membre de la llista més votada. 
 
Nº d’integrants del Consell de Poble 
El consell de poble és un òrgan consultiu. El nombre d’integrants del Consell de 
Poble pot variar si ho decideix el mateix Consell amb majoria absoluta. 
 
Compromís de tractar els assumptes d’interès del poble en el Consell de Poble. 
Es proposa afegir un punt en el que l’equip de govern es comprometi a informar i 
demanar opinió al Consell de Poble de tots els assumptes d’especial 

transcendència per al poble. Actualment no hi ha cap compromís per part de 
l’equip de govern envers al Consell de Poble: ni d’informar, ni de demanar opinió 
ni consell al Consell de Poble sobre els temes importants que poden afectar al 
poble en qüestió.” 

 

En relació a les al�legacions presentades, qui subscriu considera que aquests 
temes van ser tractats en les diverses comissions informatives especials 
d’organització interna i participació ciutadana així com en les sessions públiques 
que es van realitzar amb entitats del poble, per tant no correspon modificar el 
redactat del reglament atès que el contingut d’aquest respon a un document ja 
consensuat.  
 
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 definitivament 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 
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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 
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 col�lectiva.  
 
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 sol�licituds 
a l’Administració municipal en relació a la consulta de documents municipals 
d’acord amb el que preveu la legislació vigent. 
Les sol�licituds 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. 
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L'eventual denegació de la informació sol�licitada 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.  
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 
sol�liciti 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 sol�licitar a l’Ajuntament la realització d’una determinada activitat 
d’interès públic municipal amb el compromís dels sol�licitants a aportar mitjans 
econòmics, béns, drets o treball personal. 
La sol�licitud 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 col�laborar 
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 sol�licitud 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 sol�licitants. 
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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 sol�licitants 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: 

- 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 
sol�licitants 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 
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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. 
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 sol�licituds 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 sol�licita. 
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 
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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.  
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 sol�licitud. 
 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 col�laboració 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.  
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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 sol�licitud 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  
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 sol�licitin.  
 
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 col�laboració que resulti adient per 
col�laborar amb les activitats de les entitats.  
El dret a sol�licitar 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 
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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 sol�licitar ajudes econòmiques ordinàries. Estan excloses d’aquest dret 
les entitats del tipus sindical, empresarial, professional, religiós, ideològic o polític. 
2. Dret a sol�licitar 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 instal�lacions.  
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. 
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 sol�licitin 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 sol�licituds 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 sol�licitud 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 
sol�licitat 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 sol�licitat 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. 
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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 sol�liciti 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. 
 
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.  
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- 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 col�legiats 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.  
 
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 col�lectius 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.  
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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.  
c) 

- El mandat dels membres del consell serà d’un màxim de 4 anys i la seva 
renovació coincidirà amb les eleccions municipals. Es sol�licitarà 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. 
 
 
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) 

- 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. 
d) 

- 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. 
e) 

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

- 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.  
g)   

- Un cop finalitzada la sessió, s’obrirà un torn de precs i preguntes perquè hi 
puguin participar totes les persones assistents.  
 
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. 
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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.  
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, 
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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 sol�licitud del 10% de les entitats inscrites al RMEA, l’activitat principal de les 
quals estigui classificada dins del sector en concret. Rebuda la sol�licitud 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 sol�liciten 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 sol�liciten 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.- Publicar aquest acord i el text complet del Reglament per al seu 
coneixement en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- Remetre, en el termini de quinze dies posteriors a l’adopció d’aquest 
acord pel Ple a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, 
l’acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de l’ordenança. 
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QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte. 
 

 
B-3. Aprovació definitiva del Reglament consell del poble de la Torreta 
 
 
Sr. Alcalde.-Passem a votar el punt B3 que és el Consell del Poble de La Torreta.  
Passem a votació. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa a votació el dictamen que queda aprovat 
per 9 vots favorables manifestats pels regidors del grups municipasl de CIU, del d’ERC i 
del P.P.  i 8 abstencions dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, el,  qual literalment, 
diu:  
 

“En data 17 de març de 2011 el Ple municipal va aprovar inicialment el 
Reglament de Règim intern del Consell del Poble de la Torreta. 
  
De conformitat amb el que es va establir en l’acord d’aprovació inicial i al 
procediment legalment establert, es va sotmetre a informació pública pel termini 
de trenta dies mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de 4 
d’abril de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5853 de 6 
d’abril de 2011, al Diari El Punt de data 1 d’abril de 2011, a la pàgina web 
municipal en data 30 de març de 2011 i al taulell d’edictes municipal en data 29 
d’abril de 2011. Igualment es va donar audiència als interessats i a aquells veïns o 
associacions que van participar en la redacció del reglament. 
 
Dins del període d’informació pública el Grup Municipal del PSC la Roca –
mitjançant instància amb número de registre d’entrada 3439, de data 13 de 
maig de 2011- va presentar al�legacions al reglament de règim intern del Consell 
de Poble de la Torreta i al reglament de participació ciutadana, amb el 
contingut següent: 

 
“Delimitació demogràfica del Consell de Poble de la Torreta i Santa Agnès 
Demanem que es revisi la delimitació demogràfica del Consell de Poble de la 
Torreta i Santa Agnès atès que no respon, al nostre entendre, amb la delimitació 
històrica de parròquies o de distribució censal. Per exemple, can Jorn hauria 
d’estar dins de la zona corresponent a Santa Agnès. 

 
President del Consell Plenari 
Demanem que el President del Consell Plenari sigui l’alcalde o alcaldessa i sinó el 
regidor de la llista més votada en el poble, sense que l’alcalde pugui delegar la 
presidència en una persona en un altra persona que no sigui al cap o un altra 
membre de la llista més votada. 

 
Nº d’integrants del Consell de Poble 
El consell de poble és un òrgan consultiu. El nombre d’integrants del Consell de 
Poble pot variar si ho decideix el mateix Consell amb majoria absoluta. 
 
Compromís de tractar els assumptes d’interès del poble en el Consell de Poble. 
Es proposa afegir un punt en el que l’equip de govern es comprometi a informar i 
demanar opinió al Consell de Poble de tots els assumptes d’especial 
transcendència per al poble. Actualment no hi ha cap compromís per part de 
l’equip de govern envers al Consell de Poble: ni d’informar, ni de demanar opinió 
ni consell al Consell de Poble sobre els temes importants que poden afectar al 

poble en qüestió.” 
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En relació a les al�legacions presentades, qui subscriu considera que aquests 
temes van ser tractats en les diverses comissions informatives especials 
d’organització interna i participació ciutadana així com en les sessions públiques 
que es van realitzar amb entitats del poble, per tant no correspon modificar el 
redactat del reglament atès que el contingut d’aquest respon a un document ja 
consensuat.  
 
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 definitivament 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.  
 

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. 
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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 col�lectius 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. 

b. Els representants de les entitats, associacions o col�lectius 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 
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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. 

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. 
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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.- Publicar aquest acord i el text complet del Reglament per al seu 
coneixement en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- Remetre, en el termini de quinze dies posteriors a l’adopció d’aquest 
acord pel Ple a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, 
l’acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de l’ordenança. 



 

 38 

 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte. 

 
 
B-4. Aprovació del Compte General 2010 
 
Sr. Alcalde.- El quart punt de l’Ordre del Dia tracta de l’aprovació del Compte General 
de l’any 2010. 
 
Té la paraula el Regidor d’Hisenda, el Sr. Manuel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde. 
 
Portem a aprovació el Compte General de l’Ajuntament de l’any 2010.  
 
Faré una petita explicació d’allò que aprovem ajudant-me d’una presentació, que 
alguns dels que estan aquí estan acostumats a veure els últims anys.  
 
Aquí diem allò que aprovem i quina normativa és l’aplicable, explicarem el calendari, 
quin és el contingut del Compte General i explicarem també una miqueta els números 
d’aquest Compte General. 
 
La normativa legal aplicable és la que figura aquí, no entraré en detall perquè seria 
nomenar decrets llei i lleis com aquesta primera de l’any 7/1986 del 2 d’abril que és la 
que regula les bases de règim local, etcètera. Tota aquesta és allò que regula 
l’aprovació d’aquest Compte General. Aquest seria el calendari legal que tenim 
l’obligació de complir i que, en principi, doncs, el que hem de dir és que a final de tot 
aquest procés, això que en un principi aprovarem avui, doncs, hem d’enviar a la 
Sindicatura de Comptes i ho hem de fer abans del 15 d’octubre i nosaltres tenim 
intenció, si això s’aprova avui, doncs, que aquesta documentació arribi a la 
Sindicatura de Comptes en temps i forma el dia 30 de setembre d’aquest any.  
 
Abans s’han fet tota una sèrie de reunions d’una Comissió Especial de Comptes, s’ha 
exposat al públic en un període curiós, que això ho diem sempre, quinze dies 
d’exposició al públic més vuit dies més, hem de dir, també, que en aquest període 
d’exposició al públic no s’han presentat al�legacions, per primera vegada en uns 
quants anys i això és d’agrair perquè això facilita la gestió de l’Ajuntament en 
moments en què, com tothom sap, econòmicament les coses no estan per tirar coets. 
Quin és el contingut del Compte General? 
 
Aquests són els documents que acompanyen aquest Compte General, el balanç, els 
números de l’Ajuntament a 31 de desembre de l’any 2010, aprovem avui els números 
de 2010, el compte de resultat econòmic i patrimonial és un, diguem-ne, balanç 
especial que surt d’aquests números, d’aquesta comptabilitat, com estava la 
liquidació, o sigui, la liquidació del pressupost de la qual ja hem donat compte en 
algun Ple, la memòria que és un document tècnic en el que expliquem, en el que 
s’explica com ha anat en termes tècnics i econòmics l’any i un document important 
que és l’acta d’arqueig en el que diem els diners que tenia l’Ajuntament a 31 del 12 
del 2010. 
 
Hem de dir també que el Compte General és un document eminentment tècnic, no és 
un document polític, aquesta és la plasmació dels números de la comptabilitat de 
l’Ajuntament, aquí no hi ha opinions polítiques, és allò que diuen els números. 
 
Un resum de com ha anat o com va anar l’any 2010. A nivell d’ingressos varem tenir, 
en el capítol I, una diferència important a favor de l’Ajuntament, concretament, una 
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plusvàlua per una venda que es va poder cobrar i que ens va arreglar l’any perquè 
després, per exemple, aquí en el capítol II en impostos indirectes, aquí tindríem les 
llicències d’obra, tot i que van baixar bastant l’import respecte a anys anteriors, doncs, 
no es van acomplir els objectius del pressupost tenint en compte que l’any passat 
varem haver de retornar llicències que ja s’havien donat i que s’havien incorporat com 
a drets en exercicis anteriors, per tant, en quant a ingressos varem tenir un resultat 
positiu de 422.000 euros, això és interessant, en quant a despeses prevèiem que teníem 
unes despeses totals de 9 milions 600.000 euros, en realitat varem gastar menys, 500.000 
euros menys, per tant, en regla general, l’any passat va ser un any pel que fa als 
ingressos no va anar malament i pel que fa a les despeses varem continuar amb 
aquesta contenció, que ja portem de fa quatre anys i que haurem de continuar en els 
propers anys perquè, com ja sabeu, doncs, els ingressos cada vegada baixen més i les 
despeses, algunes no s’incrementen, però la gran majoria continuen amb els mateixos 
imports. 
 
Aquest és un document interessant de cara a l’Ajuntament que és tal com estava 
l’Ajuntament, o sigui, quants diners tenia l’Ajuntament a 31 del 12 del 2010 i, a 31 del 12 
de 2010 podem dir que l’Ajuntament de la Roca tenia 3 milions 730.000 euros en cash, 
en caixa, a diferents entitats bancàries l’import del qual disposava l’Ajuntament en 
aquell moment era de 3.730.000 euros.  
 
Aquest seria el resultat pressupostari, com va acabar l’any anterior, diguem que el 
resultat pressupostari va ser positiu en 600.000 euros, 609.000 concretament, tot i que 
aquest resultat inicial pateix una sèrie d’ajustos en els que hem de tenir en compte, 
doncs, desviacions d’anys anteriors, d’anys posteriors, despesa finançada i això suposa 
que, en realitat, el resultat de l’any passat va ser de – 123.000 euros. Aquesta és una 
dada important però la més rellevant és la que ve a continuació que és que 
continuem, tot i el moment econòmic complicat pel qual estem passant no només 
nosaltres sinó totes les administracions, l’any passat varem aconseguir acabar l’any 
amb un romanent de tresoreria positiu, aquesta és la informació important, 
segurament la més important del Compte General. Això és el que busca tothom quan 
es presenta un compte general a nivell d’ajuntaments. El resultat no és bo, la quantitat 
podria ser molt més gran però tampoc és dolent, no va ser negativa i, per tant, podem 
dir que tot i que la situació econòmica no està per tirar coets, tot i que podem dir que 
no és que anem bé però tampoc anem malament, el resultat al final va ser positiu i 
varem acabar amb aquests 32.000 euros de romanent positiu. 1.01.00 
I aquests són els números. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez. 
 
Algun comentari Sr. Dani Martín? 
 
Sr. Martín.- Si. Brevemente.  
 
A ver, nuestro voto será abstención en este punto básicamente por dos o tres cosas. 
Una : la reunión para la explicación de la Cuenta General se hizo el 27 de julio, en una 
hora que eran las 12 del mediodía, el cual yo no estaba en La Roca y por lo tanto no 
asistí. Es culpa mía, no es culpa de nadie, por lo tanto, no asistí y no tuve la 
información. 
 
Después, la fase de exposición, si no he leído mal en los documentos es durante todo 
el mes de agosto y acaba el día nueve de septiembre. La Comisión Informativa de 
Pleno ha sido esta semana. Cuando se ha acabado la fase de exposición, en teoría, 
ya no se puede hacer ninguna alegación. 
 
Nosotros creemos que aunque hubiéramos estado en la reunión del 27 de julio, con la 
fase de exposición, todo el mes de agosto, en la cual el ciudadano difícilmente va a 
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venir al Ayuntamiento de La Roca a visualizar una Cuenta General que, además, es un 
tema divertidísimo de ver y encima en el mes de agosto con el calor, mientras se haga 
en el mes de agosto, Iniciativa siempre se abstendrá si no va a la reunión de la 
explicación de la Cuenta General y si vamos, y si vamos, haremos alegaciones y 
además votaremos que no por que mientras la exposición sea en el mes de agosto 
siempre votaremos que no. ¿Vale? Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Dani Martín.  
 
Algun comentari Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya? 
 
Sr. Gil.- Si. Nosaltres votarem afirmativament perquè en aquest Compte nosaltres 
formàvem part de Govern i érem, doncs, copartíceps, coculpables, co el que es vulgui 
dir d’aquest Comte General, també hem treballat per tantes i tantes coses que es 
canviessin i que es poguessin, doncs, fer aquests ajustos i aquesta feina feta, per tant, 
doncs, la valorem positivament, la, evidentment, la recolzarem i entenent que ara 
venen èpoques encara més difícils que ens tocarà, doncs, apretar-nos el cinturó i el 
que calgui, doncs, bé, esperarem les propostes del nou Equip de Govern pel proper 
pressupost i si hi ha alguna cosa que, com abans fèiem i dèiem interiorment, doncs ara 
la faríem d’una altra manera que és negociant públicament o mirant com podem 
ajudar des de l’oposició a l’Equip de Govern i a tot el poble que, al final, és el que es 
beneficia i el que rep la manera de gastar i de portar els comptes del municipi. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Albert Gil. 
 
Algun comentari Sr. César Alcalá? Algun comentari Sr. Carles Fernández en nom del 
PSC de La Roca? 
 
Sr. Fernández.- Si. En primer lloc, em sumo a les paraules del regidor d’Iniciativa, Sr. Dani 
Martín, que, home, per primer cop es convoca la Comissió Especial de Comptes, es 
convoca un dia al matí, quan vostè sap que hi ha regidors que treballen en altres llocs 
i, de vegades, no ens podem combinar les coses, quan habitualment s’havia fet al 
vespre. Això ens va sorprendre. No hi varem poder assistir nosaltres perquè aquell dia, 
justament, teníem obligacions professionals i, per tant, el que li preguem és que 
mantingui que les reunions es puguin fer en horari fora de la feina per aquells regidors 
que no tenim dedicació a l’Ajuntament, sinó no podrem assistir Sr. Ros, ja ho ha fet en 
alguns plens, ara ho va fer amb la Comissió Especial de Comptes..., vostè mateix. Vostè 
que s’omple la boca de participació, faciliti la participació deixant-nos assistir en hores 
que a nosaltres ens sigui possible, com s’ha fet fins ara i com s’havia fet sempre, per 
tant, aquesta és la primera consideració.  
 
Després hi ha una segona consideració, ja més tècnica. Ens preocupa, sobre aquestes 
dades que ens ha explicat el regidor d’Hisenda que l’any passat hi havia factures per 
un import 446.587 euros, que es van realitzar l’any passat però que no es van poder 
posar a la comptabilitat perquè no hi havia partida pressupostaria i això hipoteca, ha 
hipotecat el pressupost de 2011 en 446.587 euros i, a part, en el darrer Ple varem 
aprovar, també, unes partides que per qüestions, ja varen explicar vostès, de que les 
havien presentat malament i tot un seguit de coses de resultat de l’any passat, per un 
import de, si no m’equivoco, 131.000 euros. Tot plegat fa que en el pressupost de 2011, 
estigui carregat amb 578.000 euros que provenen de 2010. Unes perquè no hi havia 
partida pressupostaria, és a dir, es van gastar 446.587 euros sense tenir partida 
pressupostaria, això es diu ràpid, són setanta milions de les antigues pessetes, i després 
131.000 que l’empresa no va presentar les factures a temps, hi va haver unes qüestions 
tècniques que van..., i al final s’han reconegut i això hipoteca el pressupost de 2011. 
Veurem si el resultat de 2011, esperem que no sigui positiu també passant coses a l’any 
següent, per tant, aquesta és la nostra preocupació. 
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Dues coses. Una, convoqui les coses perquè hi puguem assistir, faciliti la participació, 
tant que s’ha omplert la boca abans, també la dels grups municipals, i segon aquesta 
preocupació sobre aquests temes perquè això ha implicat sobre el pressupost de 2011 
un any de dificultats, doncs, pràcticament 578.000 euros que ja, quan es va aprovar el 
pressupost, “patapam”, ja va restar 578.000 euros de factures que venien de l’any 
anterior, per tant, en anys difícils això encara dificulta més la gestió, per tant, esperem 
que en el tancament de 2011 no hi hagi una partida despeses sense que s’hagin fet 
sense partida pressupostària i esperem que les empreses facin les coses millor perquè 
no ens arribin factures després que hipotequin l’any següent. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Carles Fernández. 
 
Algun comentari Sr. Manel Álvarez? 
 
Sr. Álvarez.- Si. Hi ha diferents maneres de fer un pressupost municipal. Un pot dir que 
tindrà ingressos que després no té i les factures entren totes, no es paguen igualment, 
perquè com que no hi ha diners, no es paguen però algú enganya i diu “jo tindré 12 
milions” d’ingressos que és el que necessitaria l’Ajuntament de La Roca i no tindrien 
cap problema. Nosaltres, si fem aquest pressupost d’ingressos, que és el que hauríem 
de fer, no tindríem problema però és que hi ha un problema i és que La Roca no té 12 
milions d’ingressos, no els tenim.  
 
Els ingressos han caigut en picat. El pressupost de La Roca, ja ho saben, ja ho hem dit 
moltes vegades i igual em faig pesat però ho tornarem a dir, era un pressupost que 
estava molt finançat amb llicències d’obres i les llicències d’obres són les que són. 
 
L’any 2010 teníem un pressupost de 590.000 euros, d’aquests 590.000 euros només en 
van entrar 212.000 euros, varem haver de tornar llicències d’obres, imports ja cobrats 
en anys anteriors de torres, per exemple del golf, molts diners, molts diners, i això ens 
condiciona el nostre pressupost. Això ho dic ara, ho he dit durant quatre anys de 
mandat anterior i ho continuarem dient, l’Ajuntament de La Roca té aquest problema. 
No tenim els ingressos que necessitem, tenim una sèrie de despeses que necessitarien 
de tenir més ingressos. Hem viscut i segurament encara vivim per sobre, en alguna 
cosa, de les nostres possibilitats i s’hauran de continuar fent ajustos i alguns ja s’han 
començat, no ara sinó ja fa anys, i alguns s’hauran de fer probablement aquest any, 
perquè l’any que ve serà un any complicadíssim. 
 
Si, aquestes factures de l’any passat ens han condicionat i ens continuen condicionant 
el pressupost del 2011, també ho hem dit moltes vegades, no ho amaguem, això s’ha 
fet amb transparència total, la Llei marca com s’ha de fer. Hem seguit allò que diu la 
Llei, està completament informat per la Intervenció municipal, per tant, no amaguem 
res i mostrem tal com estem. No estem malament del tot però no estem per tirar coets i 
amb això no estic dient res que no sapiguem tots, no estic descobrint la sopa d’all, ja 
ho hem dit moltes vegades i, aquest any acabarem, si podem, més o menys com l’any 
passat però tindrem complicacions, si, continuarem amb complicacions. La principal 
és perquè els ingressos cauen, l’Estat no ens paga el que ens hauria de pagar, el que 
considerem que ens hauria de pagar, la Generalitat tampoc ens aporta, perquè 
tampoc li arriben els diners a la Generalitat, per tant, és una situació complicada de 
gestionar perquè a més les despeses les continuem tenint.  
 
Els serveis que donava l’Ajuntament de La Roca fa quatre anys s’han superat, estem 
donant més serveis i tenim menys diners i això comporta dificultats econòmiques que 
no amaguem i que tots vostès ja coneixen, ja hem parlat en moltes ocasions d’aquest 
tema. 
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Ens fa por el pressupost 2011? Si, ens fa por. Ja veurem com acabem però no 
acabarem pitjor que molts ajuntaments que no tenen diners per pagar la benzina dels 
vehicles de la policia, que sortien l’altre dia, per exemple, a la tele, agents de la policia 
caminant perquè no tenen diners per pagar benzina o altres ajuntaments que 
simplement estan patint i molt per pagar les nòmines dels treballadors i això encara, 
encara, no ens ha passat i veiem que a curt termini no ens ha de passar tot i la 
complicació general, no només de l’Ajuntament de la Roca sinó de la que patim tots 
particularment a casa. Això en quant als números. I després, en quant a aquesta 
petició que vostè fa i que diu que per primera vegada s’ha convocat una Comissió, o 
una..., una Comissió vaja, al matí. No és cert. Li recomano que miri hemeroteca, 
consulti vostè convocatòries de quan vostès governaven i veuran que en algun 
moment ho havien fet. 
 
Miri, nosaltres treballem aquí a part de tenir altres feines perquè amb això, vostè ja sap 
que no es pot tirar endavant, nosaltres treballem aquí i nosaltres que sabem qui son els 
representants dels altres grups municipals i la situació en la que estan, sabem que 
poden venir un matí.  
 
Altres vegades ho han fet, per tant, es fa una convocatòria un dia que es pot fer i es fa 
en un horari que es pot fer i no ens inventem res per primera vegada, ja s’havia fet 
amb anterioritat i ho havien fet vostès, és horari de feina, vostès tenen la possibilitat, si 
així ho consideren, de demanar permís en les seves respectives feines i alguns de vostès 
ho tenen molt bé per fer-ho, igual no ho han ni de demanar, per venir a aquesta hora, 
igual ho tenim pitjor alguns de nosaltres en aquest sentit, per tant, tot i que hem de 
reconèixer que no és normal i li reconec, hem de dir que no és extraordinari perquè ja 
ha passat i perquè havia passat amb vostès. 
 
Al Sr. Albert Gil donar-li les gràcies pels quatre anys que hem viscut amb aquesta 
aventura de tirar endavant l’Ajuntament en moments complicats, ell ho sap, sap que 
aquests números són els de veritat, no estem enganyant a ningú, són els números que 
es poden presentar, l’Ajuntament no pot presentar altres números, estem fent tot el 
possible per tirar endavant un Ajuntament que necessitaria més ingressos que no tenim, 
per tant, sap de la dificultat que això representa i li agraeixo el seu volt i, al Sr. Dani 
Martín d’Iniciativa, dir-li que intentarem que això no es presenti una altra vegada el dia 
27 de juliol perquè no tinguin aquest període per presentar al�legacions al mes d’agost, 
és veritat, però també és cert que vostès tenen, han tingut accés en qualsevol 
moment a la documentació, no se’ls ha negat mai, evidentment, tenen el seu dret, 
només faltaria, estem a la seva disposició per tot el que necessitin, si és que necessiten 
algun aclariment al respecte i entenc que si no ho hem presentat abans és perquè no 
hem pogut i ho presentem quan la situació administrativa de l’Ajuntament, doncs, ens 
ho permet. Això si, al final, arribem a les dates, és un objectiu que ens havíem marcat, 
és important que això s’aprovi avui perquè ho hem d’enviar allà on s’ha d’enviar 
perquè la gent que ens fiscalitza ens pugui donar el vistiplau perquè algunes de les 
subvencions que baixen cada any, almenys, continuen arribant i l’Ajuntament de La 
Roca entrarà en el paquet d’ajuntaments que han complert i que estan complint amb 
aquestes obligacions.  
 
Costa, la situació és difícil, no és fàcil. Jo els agraeixo, al grup del PSC, i ho he dit abans 
a la presentació, que per primera vegada no hagin presentat al�legacions, de veritat, 
això facilita molt la gestió en moments en què vostès ja saben que les coses estan com 
estan i, per tant, agraeixo aquest gest per la seva part.  
 
Abans no ho he comentat, en l’exposició, avui els punts que aprovem després d’haver 
passat per la Comissió Especial de Comptes, després de passar el període que marca 
la Llei en quant a exposició al públic després de passar perquè no s’ha presentat cap 
al�legació per part de cap grup municipal ni per part de ningú, intentarem aprovar el 
Compte General de l’any 2010, aprovem un altre document que forma part d’aquest 
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Compte General que és el Compte de Gestió Recaptatòria de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació que és qui està gestionant, majoritàriament, la recaptació de 
tributs de l’Ajuntament de La Roca i que ho està fent francament bé. Un altre 
document que aprovarem, també, és la gestió de multes, és una cosa que forma part 
d’aquest paquet i, per últim, si ho aprovem, una vegada aprovat, això s’enviarà a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas perquè vegin que 
l’Ajuntament de la Roca fa el que ha de fer en les situacions en les que ho pot fer. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez. 
 
Algun comentari Sr. Dani Martín? 
 
Sr. Martín.- Si. No, simplemente decir dos cosas. Nosotros hemos reconocido que no 
vinimos a la reunión del día 27 por que no..., yo no estaba en la Roca, o sea que si se 
vuelve a hacer el día 27 pues no vendré.  
 
Donde quiero poner más énfasis es en el tema de que la reunión sea el 27, digamos 
que es una cuestión hasta, si quieres, baladí, para mi la parte más importante es que la 
exposición a que el ciudadano las vea sea el mes de agosto, sea el mes de agosto. Yo 
creo que si tiene que ser el mes de agosto para cumplir los plazos y que el 
Ayuntamiento de la Roca lo presente en tiempo y forma no cuesta nada, el municipio, 
aquí decimos siempre que la vida política de este pueblo empieza después de la fiesta 
mayor. Yo creo que no hubiera costado nada haber ampliado ese plazo una semana 
más, total, se acabó el día 9, haberlo ampliado hasta el día 16, tampoco hubiera sido 
tan grave sobre todo, tal vez, por una palabra que le gustaba mucho a nuestro 
alcalde que es el tema de la ética y la estética y, nosotros lo que volvemos a decir es 
que probablemente aunque hubiéramos ido a la Comisión Especial, pues 
probablemente, nos hubiéramos abstenido igual por que no estamos de acuerdo con 
el período de exposición. Nos gustaría que se intentara de alguna forma mantener la 
forma. Vale?  
 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Dani Martín. 
 
Sr. Albert Gil? Sr. César Alcalá? Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.- Si. Em sembla de molt mal gust, Sr. Álvarez, els comentaris que ha fet 
sobre les nostres feines i que nosaltres podem i..., no sé, em sembla de molt mal gust, Sr. 
Álvarez. Em sembla que el meu to no ha estat en cap cas de mal gust en aquest tema 
i em sembla de molt mal gust, no entraré, només dient això, em sembla de mal gust. 
Jo, en tot cas, era una pregunta que li feia a l’Alcalde perquè és qui convoca, m’ha 
respost vostè però m’ha semblat de mal gust la seva resposta. En tot cas dir que no es 
miren a la hemeroteca, aquestes coses, a la hemeroteca es miren els diaris, en tot cas 
es mira al web de l’Ajuntament a l’apartat de convocatòries, no a la hemeroteca. Una 
puntualització. De vegades utilitzem paraules perquè sonen bé i també cal ser una 
mica precís. 
 
Dues cosetes. Una, en tots aquests anys, últims anys, en aquesta legislatura, el 
pressupost d’ingressos no ha anat disminuint, per sort, malgrat que han baixat algunes 
partides el pressupost d’ingressos no ha anat disminuint. 
 
Segona cosa, jo li he dit la preocupació i entenc que tothom està amb una 
preocupació molt gran per la situació econòmica perquè hi ha situacions molt 
delicades i, en aquest sentit i per no entrar més en debat perquè ens abstindrem i, per 
tant, no varem presentar al�legacions, per tant, jo el que faig ara, els hi faig un 
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oferiment que ja li hem anat fent durant aquest quatre anys passats i li torno a fer en 
una situació en la que vostès governen en minoria que és, sigui capaç de convidar-nos 
i participar en l’elaboració tant de les ordenances fiscals com del nou pressupost per 
ser, per poder ser tots corresponsables del que passi. És el que li ofereixo. Jo li ofereixo 
això, per part del nostre grup la disponibilitat a intentar seure’ns abans del Ple, intentar 
pactar, vostès en aquest moment no tenen majoria, per tant, necessitaran d’algun dels 
grups de l’oposició per poder aprovar tant les ordenances fiscals com el pressupost i jo, 
el que li ofereixo és la voluntat del nostre grup perquè amb aquests criteris i amb 
aquesta necessitat d’austeritat que hi ha en aquest moment, doncs, puguem pactar 
unes ordenances fiscals i uns pressupostos adequats per la situació del municipi. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Carles Fernández. 
 
Jo, per cloure aquest debat, el que vull, un any més, d’aquest període tan llarg de crisi 
que estem patint, doncs vull, un any més, felicitar el regidor d’Hisenda, felicitar 
l’Interventora Municipal, felicitar els Serveis Econòmics de l’Ajuntament, perquè 
realment estan fent una gran tasca per salvar la situació de manera airosa.  
 
Aquest resultat pressupostari de l’any 2010 que presentem és un resultat excel�lent, és 
un resultat per estar molt contents tenint en compte la conjuntura global i l’escenari 
global mundial en el que ens movem. 
 
Aquest matí, un proveïdor de serveis ens deia que té un deute de quatre milions i mig 
d’euros, es clar, aquestes situacions que estem vivint constantment estan dificultant 
molt totes les relacions mercantils i comercials que s’estan produint a la nostra societat. 
Que en aquest context, un any més, siguem capaços de sortir amb un pressupost, amb 
un resultat pressupostari ajustat i amb un romanent de tresoreria positiu, que 
aconseguim garantir aquests ingressos i aquest augment d’ingressos, com molt bé 
vostè deia, Sr. Carles Fernández, doncs, realment és una situació per estar prou satisfet 
dintre de la situació global que, com ha dit el Regidor d’Hisenda, no és per tirar coets.  
 
Tot això parteix d’un principi i és un principi de prudència pressupostària, no 
pressupostar més del que no som capaços de garantir segur i això, avui en dia, es molt 
difícil, això, avui en dia, el que són ingressos fixes, abans eren uns, ara en són uns altres. 
Ingressos fixos amb els quals abans comptaves ara es poden convertir en volàtils, per 
exemple, aquest any 2011haurem de tornar 330.000 euros a l’Estat de l’any 2009 de 
l’excés que ens va donar l’Estat l’any 2009, per tant, les dificultats cada cop són més 
grans. Estem contenint la despesa, estem aguantant bé l’Ajuntament però les 
dificultats cada cop són més grans. 
 
Sr. Carles Fernández això que li preocupa d’aquestes xifres que ha donat, els 446.000 
euros més les factures de 139.000, això també ho arrossega aquest pressupost, ho 
arrossega de l’any anterior, del que se’n diuen OPAs (Obligacions Pendents 
d’Aplicació), per tant, això fa encara més ferm i més bo el resultat pressupostari que 
estem presentant perquè des de l’any 2008 en què la crisi comença amb força i es fa 
molt profunda, que estiguem salvant aquests anys de crisi amb aquests resultats que, 
any rere any, han estat similars, doncs, ens dona molta solidesa i una certa tranquil�litat. 
 
Aquest any 2011 serà pitjor i el 2012 encara més, per tant, l’escenari cap el que 
caminem ens ha de ser molt prudents i ens ha de ser molt estrictes amb la gestió 
econòmica i amb això, tinguem la plena confiança en el treball que s’està fent des de 
la regidoria d’Intervenció, d’Hisenda, dels Serveis Econòmics perquè s’ha estat 
treballant amb molt de rigor i s’està tenint molt en compte la situació en la que estem. 
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Jo voldria fer alguna consideració. El 27 de juliol es un dia normal, es un dia laborable i 
l’horari de les 9.30 que és l’hora que es va convocar la Comissió Especial de Comptes, 
es un horari laboral normal i corrent en qualsevol organisme, en qualsevol institució. 
 
Jo fa dotze anys que sóc regidor. Jo he assistit a tota mena de comissions i a totes les 
hores del dia. Sense anar més lluny, vaig trobar l’altre dia, posant ordre a uns papers, 
una convocatòria seva a les quatre de la tarda. També és un horari d’aquells com per 
anar bé 1.26.15 (clarificar la intervenció del regidor Fernández)..., doncs seria alguna 
cosa similar. No recordo exactament, ja li buscaré. 
 
Sr. Estapé.- Va ser consensuada prèviament, telefònicament. 
 
Sr. Alcalde.- Segurament, segurament. Hem assistit, compatibilitzant les nostres feines a 
tota mena d’horaris consensuats i no consensuats, molts més no consensuats. La 
obligació d’un regidor quan assumeix les seves credencials com a tal regidor és 
complir amb les seves obligacions i, per tant, assistir a les comissions que es convoquen, 
assistir a les sessions plenàries, assistir a les comissions informatives i, per tant, aquesta és 
la obligació de tothom. 
 
Jo els recordo que en el Ple del Cartipàs es van definir les dedicacions i les 
dedicacions, en el cas dels regidors que tenen dedicació parcial són d’unes disset 
hores i mitja, si no recordo malament, en els regidors que tenen menys dedicació són 
unes deu hores setmanals, estic parlant, i en el cas meu tinc una dedicació parcial de 
35 hores setmanals. És evident que en fem moltíssimes més d’aquestes hores que tenim 
pactades, per tant, fer una comissió en aquest horari forma part de la normalitat de 
qualsevol ajuntament, per tant, no ens hauria d’estranyar gens. Evidentment, sempre 
hem procurat facilitar al màxim la feina dels grups de l’oposició, facilitar que puguin 
venir a qualsevol hora a consultar documentació i realitzar moltes reunions, sense anar 
més lluny, per pactar unes mocions es va fer una reunió més que la Comissió 
Informativa d’aquest Ple i es va fer en horari nocturn i horaris que s’allarguen, es va fer 
una reunió dimarts de la setmana passada i la Comissió Informativa dijous, per tant, 
s’està treballant al màxim perquè puguin tenir la màxima participació i jo li diria al Sr. 
Dani Martín que si ell no hi era el dia 27 perquè estava de vacances, doncs, ho 
celebro. 
 
La ètica i la estètica, aquestes paraules que he dit jo tantes vegades, li agraden i 
celebro que li agradin, són molt bones en democràcia, doncs, fan que els que tenim 
responsabilitats si hem d’estar aquí el mes d’agost estem aquí i, si hem de complir uns 
terminis que són importants per l’Ajuntament perquè... 
 
Sr. Martín.- Sr. Ros. ¿Usted sabe donde estaba yo ese día, por casualidad? 
 
Sr. Alcalde.- Estoy en uso de mi palabra. 
 
Sr. Martín.- Me da igual. Estaba en el hospital de Salamanca. Por si no lo sabía. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Dani Martín... 
 
Sr. Martín.- ¿De acuerdo? 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Dani Martín...Pues lamento que estuviera... 
 
Sr. Martín.- No, lamento, no. 
 
Sr. Alcalde.- Lamento que estuviera allí 
 
Sr. Martín.- Antes me lo preguntas, por favor. 
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Sr. Alcalde.- Vamos a ver. Usted no vino al Pleno... 
 
Sr. Martín.- Yo no he faltado a ningún Pleno en ningún horario de mi dedicación. 
 
Sr. Alcalde.- Al Pleno del mes de julio usted no vino... 
 
Sr. Martín.- No vine ni vendré a ninguno que convoques por la mañana por que no es 
mi horario... 
 
Sr. Alcalde.- No. A un Pleno Ordinario convocado a las ocho de la tarde. Entonces, 
como era ese mismo día, era esa misma semana... 
 
Sr. Martín.- En el turno en el que no hay réplica... 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Dani Martín... 
 
Sr. Martín.- No. Si quieres me largo. 
 
Sr. Alcalde.- No, no, en absoluto, en absoluto. Precisamente lo que queremos es que 
estés aquí, precisamente es esto. 
 
Sr. Martín.- La educación es convocar un pleno a las nueve y media... 
 
Sr. Alcalde.- Si us plau, si us plau...em permet continuar? 
 
Sr. Martín.- Si. Si. 
 
Sr. Estapé.- Doncs no provoqui, Sr. Ros. Sigui respectuós, sigui respectuós. 
 
Sr. Alcalde.- Miri, el primer respecte Sr. Estapé, comença per respectar... 
 
Sr. Estapé.- Vostè ja l’ha perdut i vostè presideix aquest Ple, per tant, no ens demani 
respecte als altres si vostè no el té. 
 
Sr. Alcalde.- ... per respectar l’ordre i el torn de paraula. 
 
Sr. Estapé.- Jo he rebut la documentació del Ple de juliol aquesta setmana, amb dos, 
amb gairebé tres mesos d’endarreriment, perquè un Ple a final de juliol no es pot fer 
perquè després vostè em diu que no té administratius per facilitar-nos-ho, Sr. Ros. No es 
pot fer un Ple el darrer dia de juliol. Li varem dir al Ple del Cartipàs, no es pot fer la 
darrera setmana de juliol. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, l’ordre del dia dels plens, l’ordre dels plens, perdó, es va fixar en 
el Ple del Cartipàs, es va aprovar democràticament i, per tant, és el que se seguirà. Hi 
ha un Ple, cada any, la darrera setmana de juliol, per tant, està... 
 
Sr. Estapé.- Quan sap que hi ha dos regidors que per qüestions personals no vindran.  
 
Sr. Alcalde.- Està fixat així. 
 
Sr. Estapé.- Aquesta és la seva cultura democràtica. 
 
Sr. Alcalde.- No senyor. No s’equivoqui. Està fixat així, per tant, si hi ha regidors que 
estan de vacances, doncs, estan de vacances. Si no estan de vacances i estan amb 
obligacions familiars o de qualsevol altre tipus, forma part de les obligacions personals i 
això no és objecte de crítica, en absolut, ni ho estic dient, però és que són vostès els 
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que han començat el debat dient que es convoca una Comissió Especial de Comptes 
a la que no poden assistir. 
 
Es convoca una Comissió Especial de Comtes, si volen vénen i si no volen no venen, no 
podem dir res més. Hagués passat en qualsevol altre horari. 
 
Millor que no...bé, deixi’m acabar a mi...és vostè qui ha dit que era de mal gust el que li 
ha contestat el regidor d’Hisenda i totes aquestes paraules s’han de mesurar molt bé, 
s’han de mesurar molt bé perquè totes les persones que estem aquí, els disset regidors i 
regidores, tots, dediquem moltes hores, moltíssimes hores perquè això tiri endavant i 
més quan estem parlant d’aquests temes tan dificultosos en temps tan complicats, per 
tant, destinem tots moltes hores perquè l’Ajuntament de la Roca tiri endavant perquè 
el benestar dels ciutadans de la Roca estigui garantit i això és molt difícil en els temps 
que corren, per tant, .... 
 
Sr. Fernández.- A mi no m’alliçoni, Sr. Ros... 
 
Sr. Alcalde.- No l’estic alliçonant, Sr. Carles Fernández, no l’estic alliçonant. 
A vostè li ha semblat de mal gust la resposta del Sr. Manel Álvarez fins el punt de que 
ha citat la paraula hemeroteca i he volgut fer, doncs, una mena de “retintin”, 
m’imagino. No l’estic alliçonant, simplement jo tinc documentació que li demostraré 
que hi ha comissions en l’època en la qual vostès governaven convocades en horaris 
intempestius... 
 
Sr. Estapé.- Doncs m’agradarà veure-la en el proper Ple. 
 
Sr. Alcalde.- Si, no es preocupi. 
 
Sr. Estapé.- Quedem en el proper Ple i les ensenyem. 
 
Sr. Alcalde.- Quedem emplaçats, quedem emplaçats i li portaré, no hi ha cap 
problema. I moltes convocatòries que podíem justificar inclús en èpoques en que 
nosaltres no estàvem ni com a regidors. 
 
Llavors, sobre l’oferiment que ha fet, Sr. Carles Fernández, que això em quedava 
pendent, estem absolutament disposats a que tothom, tots els grups municipals, 
puguin col�laborar i ajudar a aquest equip de govern en l’elaboració dels pressupostos 
dels propers anys. Estem absolutament disposats.  
 
Li enviarem convocatòria com hem fet cada any, li enviarem convocatòria i 
procurarem que puguem tenir unes sessions de treball on tothom pugui fer aportacions 
en positiu, amb voluntat d’ajudar i no de dificultar el treball de l’equip de govern. 
 
Els temps són molt complicats, molt complicats. Ho estem veient, ho hem vist aquesta 
setmana amb el debat de política general al Parlament de Catalunya i, en aquest 
moment, totes les forces polítiques del país hauríem d’estar tirant del carro en la 
mateixa direcció perquè són temps molt difícils. Per això torno a repetir cal felicitar als 
Serveis Econòmics de l’Ajuntament, al Regidor d’Hisenda, la feina tan estricta i tan 
rigorosa que estan fent i que ens permet, en aquest moment, estar amb uns resultats 
excel�lents de l’any 2010 i seguint capejant el temporal i superant les dificultats. 
Passem a votació. 
 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa el dictamen a votació, que queda aprovat 
per nou vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, pel del 
P.P i el d’ERC i vuit abstencions manifestades pels grups municipals del PSC i d’ICV-
EUIA, el qual, literalment diu:  
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“VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’exercici 2010. 
 
VIST l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de dia 27 de juliol de 2011, 
amb el resultat ponderat de 3 vots a favor, manifestats pels grups municipals de CIU, 
ERC i PPC. 
 
VIST l’article 212 del Real Decret Legislatiu pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals relatiu als tràmits a seguir per l’aprovació del Compte 
General.  
 
VIST que el Compte General i l’informe de la Comissió Especial de Comptes han estats 
exposats al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament han estats exposats al públic 
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament des de dia 28 de juliol fins al dia 9 de setembre 
de 2011, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 d’agost de 2011, 
durant quinze dies, durant els quals i vuit dies següents, els interessats van poder 
presentar al�legacions, termini que finalitzà el dia 8 de setembre de 2011. 
 
VIST que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat al�legacions 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:  
 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès relatiu a 
l’exercici 2010. 
 
SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2010. 
 
TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió de Multes per infraccions de circulació relatiu a 
l’exercici 2010 realitzat per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 
 

QUART.- Degudament aprovat pel Ple, el Compte General es rendirà a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas “ 

 
Sr. Alcalde.- Em demana la paraula el Sr. Manel Álvarez per al�lusions. 
 
Sr. Álvarez.- Volia fer una..., un prec. No és una paraula normal, això que estic fent ara 
no és habitual però, ja ha passat en altres plens però, és una cosa que entenc que 
hem de fer, al menys des del nostre grup perquè quedi clar quin és el nostre 
posicionament. 
 
Això que ha passat avui i que ve passant els últims plens no és normal. No pot ser que 
es perdi el respecte d’una manera tan descarada a l’Alcalde del municipi.  
 
És normal que hi hagi debat polític, és normal, fins i tot, que mentre un regidor està fent 
una intervenció algú altre, doncs, faci algun comentari, això jo crec que ha passat 
sempre i continuarà passant, forma part de la normalitat, però el que no és normal és 
que es qüestioni com s’està qüestionant, no des d’aquest Ple, ni del passat, ni de 
l’anterior, sinó ja portem, jo diria que vuit o nou mesos, aquesta situació de “bronca” 
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contínua, de no respectar el torn de paraula, de interrompre contínuament a aquell 
que està parlant, de tallar el discurs no sé amb quin objectiu. Això està passant des de 
fa vuit o nou mesos i això no és acceptable. 
 
El nostre grup municipal vol deixar clar que nosaltres no volem participar d’aquesta 
“bronca” i com que no volem participar, si això continua així ens limitarem a presentar 
el punt del Ple i a votar-lo, no entrarem a fer debat polític, no entrarem perquè 
entenem que no s’està respectant el mínim que és exigible per part de vostès. 
 
Mai, mai en aquest Ajuntament en dotze anys que, al menys, jo porto com a regidor, 
ha passat el que està passant ara, mai. Mai s’ha tallat la paraula d’una manera tan 
descarada i amb un mal caràcter com s’està fent ara. 
 
Podem dir moltes coses. Cadascú políticament pot defensar el punt de vista que 
vulgui, ens podem enfadar entre nosaltres, això ha passat sempre i continuarà passant 
però el que no és acceptable és que es falti al respecte com s’està faltant últimament 
per part de vostès sobre tot a l’Alcalde però també a la resta de regidors, per tant, jo 
crec que avui tocava dir això. És una cosa que fa dies que està passant i que, entre 
tots, hem d’aconseguir que no passi més. Està en les nostres mans. Només ha faltat que 
el Sr. Dani Martín, que no perd mai els papers, i és veritat, o sigui que no és una crítica, 
suposo que hem tocat un punt sensible, doncs que saltés com ha saltat, però és que 
això no és tolerable i per tant, des del nostre grup municipal demanem si us plau, que 
allò que ha de ser normal sigui el comportament que tots ens plantegem als plens, 
després ens podem dir de tot i pensem de manera diferent en moltes coses, és igual, 
però digue-m’ho amb educació i intentant respectar els torns de paraula sinó això no 
serveix de res i es converteix en un espectacle ridícul pels ciutadans que ens venen a 
veure. 
Gràcies. 
 
Sr. Fernández.- Em permet, Sr. Ros, si us plau? 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Álvarez. 
 
Hi ha dos torns de paraula demanats. El primer l’ha demanat el Sr. Dani Martín i el Sr. 
Carles Fernández.  
 
Sr. Dani Martín està en ús de la paraula. 
 
Sr. Martín.- En primer lugar pedir disculpas, no es mi reacción lógica, probablemente es 
por que el tema era el que era y opino lo mismo que ha dicho Manel, básicamente, y 
ya es raro, pero me gustaría hacer un comentario, un comentario y que se entendiera 
que va en positivo. 
 
Pido disculpas. Creo que no lo tenía que haber hecho y haber esperado al turno de 
palabras y haber repartido a Rafael lo que yo creo que se merece. 
 
Pedir las disculpas, es decir, que yo creo que en el funcionamiento del Pleno estamos 
cayendo en una línea, en una mecánica que no es buena y es que el que cierra el 
debate y no tiene derecho a réplica por parte de los grupos o hace un resumen y no 
aporta contenido cualitativo y cuantitativo a ese resumen, digamos que facilitará que 
la discusión sea más ágil. Es lo que yo creo. 
Disculpas. Procurar que no vuelva a pasar y otro día, Rafael, lo que haré en lugar de 
contestarte, me levantaré y me iré. 
Perdón. Lo siento. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Dani Martín. 
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Sr. Carles Fernández. Hi ha una altra paraula del Sr. Albert Gil després. 
 
Sr. Fernández.-  Primer de tot, el respecte un se’l guanya amb les seves actituds i 
reafirmo el que diu el Sr. Dani Martín, vostè, Sr. Alcalde, dedica les últimes intervencions 
a provocar, des de fa molt de temps, ja des de l’inici. Si vostè la intervenció de 
tancament es dediqués a aportar la seva opinió però no a obrir nous temes i a obrir 
noves coses estic segur que això no passaria, però vostè aprofita el seu últim torn 
d’intervenció per obrir noves coses i obrir nous atacs i això ha estat habitual al llarg dels 
passats quatre anys i, ha arribat un moment que nosaltres ens hem cansat i li hem 
perdut el respecte. Guanyi’s el nostre respecte, Sr. Ros, actuant com l’Alcalde de tots i 
la persona que tanca i busca consens no el que obre més enfrontaments. Faci aquesta 
actitud i tornarà a guanyar el nostre respecte i els plens seran ... Si vostès segueixen 
amb aquesta actitud, doncs, potser nosaltres ens acabarem aixecant i marxant 
també, perquè no ens sentim còmodes amb un alcalde que és de tots, que es dedica 
a tancar els punts de debat obrint nous temes com fa vostè habitualment, per tant, jo 
el que prego es que qui dirigeix el Ple és vostè, per tant, és vostè el primer responsable 
de que això funcioni bé i perquè això funcioni bé la seva actitud és bàsica, per tant, 
l’emplaço a que torni, a que es torni a guanyar el nostre respecte tenint aquesta 
actitud. Jo l’emplaço a això. I pensi, Sr. Álvarez, que quan a algú se li falta al respecte, 
potser, de vegades és perquè s’ho ha buscat. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Carles Fernández. 
Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Jo només vull comentar una cosa. Quan entrem amb temes personals és quan 
la gent s’emprenya i toquem..., jo ho dic per pròpia experiència, ja saben que a la 
darrera legislatura em vaig emprenyar com una mona quan van tocar ja coses que, 
bé, sobrepassen el que és el tema polític, per tant, entenc la reacció del Dani, no la 
comparteixo, ara bé, també li he de dir que des que jo sóc regidor i que vinc a aquests 
plens és la primera vegada, i els diré, la primera vegada que sento que un regidor 
demana disculpes després d’haver fet una cosa que no pertocava, per tant, jo vull 
felicitar públicament al Dani per haver-ho fet i també els diria una cosa, ens omplim 
tots sempre la boca amb que volem regular, determinar i tal. Fem un reglament on en 
aquest reglament marquem el sentit de cadascú, marquem amb què els que tenim 
només un regidor, evidentment, per nassos hem de parlar nosaltres, però els que en 
tenen més d’un que es decideixin qui parla i punt. Un sol per partit. Això passarà tant 
amb el PSC com amb Convergència. Si el punt l’està debatent o l’està defensant el Sr. 
Alcalde podrà fer el que li sembli bé amb aquests punts i que quan tanquem, si vostè 
aconsegueix com a Alcalde no fer-ho, serà des de que jo vinc als plens, l’únic alcalde 
que no hagi repartit estopa a l’últim moment. Vostè ara ho pot estar fent, perfecte, 
doncs si vostè canvia estarà fent el que els altres alcaldes que jo he viscut aquí, des de 
que visc en aquest poble, no han fet, que sempre, en l’últim torn repartien estopa. És 
veritat, no s’ha de fer. Canviï vostè i potser serà l’alcalde que ho haurà canviat. 
Gràcies.     
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. Continuaríem amb l’Ordre del dia, però vull fer una 
consideració perquè el Sr. Carles Fernández sempre vol deixar les coses indefinides i és 
que no s’equivoqui, no s’equivoqui. Ja ho va dir a l’últim Ple i també jo no obro mai 
nous temes. M’anoto tot el que s’ha dit i em limito a seguir punt per punt les respostes 
allà on no són adequades, per tant, no s’equivoqui.  
 
B-5. Acceptació subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per a 
l’Escola Municipal de Música.  
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt cinquè d’acceptació de la subvenció del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat per l’Escola Municipal de Música. 
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Té la paraula la Regidora d’Ensenyament, la Sra. Marta Pujol. 
 
Sra. Pujol.- Bé. Bona nit i gràcies Sr. Alcalde.  
Bé, aquest punt el portem a Ple per tal de que el Departament d’Ensenyament faci 
efectiva la subvenció de l’Escola Municipal de Música pel curs 2010-2011 que és el que 
es va acabar al mes de juny. 
 
Entre la documentació que s’ha de presentar hi és l’acord de Ple conforme acceptem 
la subvenció. 
 
Si heu llegit el dictamen de la Comissió Informativa, el dia 27 de juliol varem rebre la 
notificació per part de la Conselleria d’Ensenyament que se’ns atorga una subvenció 
de 1.800 euros per l’Escola Municipal de Música. Aquesta subvenció està donada per 
a seixanta nens amb un còmput de tres-cents euros per nen. Nosaltres varem sol�licitar 
la subvenció per seixanta-tres nens i no sabem pel motiu que només se’ns n’ha 
concedit per seixanta. Ja hem reclamat aquests nou-cents euros de diferència i 
esperem que ens els retornin.  
 
A part del tràmit que és acceptar aquesta subvenció, a mi m’agradaria destacar que 
l’any 2009-2010 l’import de la subvenció era de sis-cents euros per nen i per l’any 2010-
2011 és de tres-cents euros per nen, són tres-cents euros de diferència per nen. 
 
Darreres informacions que ens han arribat de part del Departament, sembla ser que ja 
han reconsiderat la xifra i que, finalment, serà de quatre-cents seixanta euros.  
 
Jo vull dir que el curs 2009-2010 els pares de l’Escola de Música van pagar un import de 
la subvenció, un import de les quotes elevat i l’Ajuntament els va dir que en el cas que 
la subvenció ens arribés els diners es tornarien. La subvenció va arribar, de 600 euros 
per nen, i aquests diners, a final de curs es van retornar mitjançant un xec nominatiu, 
em sembla que va ser.  
 
Per l’any 2010-2011 l’Ajuntament va pensar que la subvenció seguiria sent de 600 euros 
i les quotes van ser, doncs, amb el preu ajustat amb els 600 euros de subvenció. Ara 
ens n’adonem de que no seran 600 sinó que seran 460 possiblement, amb la qual cosa 
haurem de veure ja que tot s’ha transformat, o sigui, tot ho hem economitzat i tot ara 
es parla des del vessant dels diners veurem com l’Ajuntament sufraga aquesta 
diferència. 
 
Nosaltres, fent una previsió del que podria passar enguany, el curs 2011-2012 ja varem 
fer una, abans que es matriculessin els nanos pel proper curs, varem fer una reunió 
informativa on varem dir que si la subvenció de la Generalitat no arribava es veia en 
perill la continuïtat de l’Escola de Música, aleshores, varem acordar, no hi ha res escrit, 
però varem acordar amb els pares que s’apujarien les quotes i en el cas de que arribés 
la subvenció es retornarien els diners com es va fer el curs 2009-2010 i en el cas de que 
no arribessin els diners ens comprometíem, l’Ajuntament, a pagar un 50% de la 
diferència, un 50% l’assumirien els pares i un 50% l’Ajuntament. Malgrat l’increment de 
les quotes hi ha 20 nens més matriculats, aquest any són 80 nens, 83 nens, la qual cosa, 
per nosaltres és molt satisfactòria.  
 
Bé. Això només és una mica d’informació. Si sabem que pel curs que es va acabar al 
juny tenim aquests, possiblement, 460 euros, que de fet només en tenim ara 300 per 60 
nens, ens faltaria rebre la diferència i faltarà veure què passarà per aquest curs que ha 
començat aquest mes de setembre. El dimarts va haver-hi una reunió de regidors 
d’ensenyament al Consell Comarcal i, entre altres temes, es va tractar d’això perquè 
la setmana anterior hi havia hagut una reunió amb la Federació de Municipis i 
l’Associació de Municipis i el Departament per tractar el tema del, entre d’altres temes, 
el tema de les escoles bressol municipals i de les escoles municipals de música. 
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De les escoles municipals de música, pràcticament, en aquella reunió, pel que ens van 
explicar no se’n havia parlat, no se’n va parlar, segurament, perquè l’abast de la 
tragèdia es molt superior amb el tema de les escoles bressol municipals que són molt 
més necessàries, doncs, per la conciliació de la vida laboral i familiar. 
 
En aquella reunió es va dir que la subvenció pel curs 2011-2012, que és el que ha 
començat aquest mes de setembre, està garantida fins el mes de desembre, o sigui, 
gener, febrer, o sigui, octubre, novembre i desembre a 1600 euros per nen en comptes 
de 1800, però bé, la part proporcional seria d’aquest trimestre. Que a partir del gener 
no se sabia què passaria, que possiblement fins el juny estava garantida però que no 
podien assegurar res. 
 
El Gerent del Consell Comarcal va dir que la seva impressió, evidentment les 
impressions sempre són subjectives, era que hi hauria subvenció fins a final de curs però 
que no es podia assegurar. 
 
Sabeu que l’efecte d’aquesta decisió del Departament és retroactiu, que també 
afecta a l’any passat amb la qual cosa hi ha una diferència de 200 euros per nen, 
amb 87 nens que té l’Escola Bressol Municipal, ara surto de tema però és una mica per 
posar-vos en situació, doncs, hi ha una diferència de 200 euros que s’haurà d’assumir, 
doncs, o per part dels pares, de l’Ajuntament o de la concessionària o per part de tots, 
o per part d’un o s’ha de decidir com. L’Ajuntament ja ha parlat amb la 
concessionària per veure què es pot fer però, bé, la situació és una mica així. Jo crec 
que des de que hem començat el Ple parlem de calers i crec que durant molts plens 
serà el principal protagonista, seran els principals protagonistes, els diners. 
 
Bé, res més que això, que de moment, acceptem els 18.000 euros que són els que 
tenim assegurats i que en aquest moment val la pena quedar-nos-els, que hem 
reclamat els 900 que ens falten i que, llavors, s’ha de veure aquesta diferència entre 
300 i 460 al final en què queda.  
 
I, per la meva part, res més. Si teniu algun dubte o voleu saber alguna cosa més. De 
moment és tot el que jo us puc informar. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sra. Marta Pujol. 
Algun comentari, Sr. Dani Martín? 
 
Sr. Martín.- Si. Nada. Manifestar lo mismo que dijimos en la Comisión Informativa. 
Evidentemente, las subvenciones bienvenidas son siempre pero a nosotros nos gustaría 
que también se elevara al Departament el malestar por ese recorte retroactivo, o sea 
si, eso que decía antes Manel cuando ha dicho de que tú realizas un presupuesto y 
ahora estás realizando un presupuesto sin saber, realmente, las cifras de ingresos con 
las que puedes contar. Bienvenida sea la subvención pero intentemos hacer llegar, de 
forma verbal o por escrito, nuestro malestar por esta circunstancia de la reducción de 
un 50%, que ahora es lo que sabemos, un 50% en el caso de la escuela de música y 
estos 200 euros en el caso de l’escola bressol. Es importante la escola bressol por que 
recordemos que es la forma de conciliar, lo ha dicho Marta, la vida familiar y la vida 
laboral y eso puede significar pues que niños van a tener que ser, como decía Albert, 
sacados de l’escola bressol con lo cual estamos trasladando un problema a los 
padres, o sea, bienvenidas pero intentemos hacer llegar nuestro malestar a las 
instancias superiores. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Dani Martín.  
Sr. Albert Gil? 
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Sr. Gil.- Si. Agafant el fil que em deixa el Dani, haurem de traslladar diverses coses. 
Nosaltres des d’Esquerra no havia sortit el tema. Vostè ha nomenat els 390.000 euros 
que haurem de tornar com a municipi d’uns càlculs fets per part de l’Estat espanyol. 
Bé, això no sé si és ara el moment però bé, ja ho hauríem de començar a plantejar. 
Nosaltres ens plantejarem fer com altres municipis que es negaran a fer aquesta 
devolució si bé es cert que s’ho auto cobraran per una altra banda, potser que ens ho 
cobrin per una altra banda però com a mínim els ajuntaments ens plantem i diguem 
que ja n’hi ha prou d’aquest espoli al que se’ns sotmet tantes i tantes vegades. 
Aquests 900 euros que hem de reclamar, no hauríem de reclamar 900 euros sinó que 
n’hauríem de reclamar 18.000 perquè són un compromís que ja hi havia i fer els 
números a toro passat, doncs, és traspassar els problemes a les famílies o, en aquest 
cas, a l’ajuntament si nosaltres ens veiem obligats com a municipi, doncs, amb aquests 
pares a intentar ajudar-los perquè el problema no el pateixin directament. També dir 
que si ara passem a 460 euros això és una tàctica d’esquerra, d’Esquerra Republicana, 
que vull dir que després ens hem de fer enrere de moltes coses de les que diem, doncs 
no va bé Convergència si ha d’anar canviant tantes vegades d’opinió, per tant, potser 
que també traslladem el fet de que si s’han de fer retallades s’ha de pactar com es 
retalla. També haurem de començar a plantejar-nos, com bé ha dit el Sr. Fernández, 
doncs, si hem de parlar dels números i de com es fan les coses, doncs, de tantes i 
tantes coses arribar a uns acords dels partits polítics que representem a la població 
que potser desagradable però al final se’ns emprenyaran amb tots i, poden ser molts 
temes, poden ser temes que siguin econòmics, temes que siguin mediambientals, 
temes que siguin esportius, temes que siguin de tots els tipus. Nosaltres ens haurem de 
posar d’acord i marcar un límit d’on els partits polítics no estarem disposats a sortir i 
saber cap on hem de caminar. 
 
En aquest cas, evidentment, hem de fer l’acceptació d’aquesta subvenció i, 
evidentment, la votarem favorablement però si que, reiterant el que deia en Dani, hem 
de fer una crítica perquè això no torni a passar. Si bé, en aquest cas, ho podem 
arreglar d’alguna manera o el que sigui, que ara no sigui una tàctica o una temptació 
massa gran d’anar fent diversos retalls o coses retroactives als governs que 
corresponguin, vull dir, evidentment, la retallada aquesta de reclamar-nos 390.000 
euros per part de l’Estado doncs...potser que nosaltres fem alguna cosa, com a mínim, 
per demostrar que no estem disposats a aquestes maneres. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. 
Algun comentari Sr. César Alcalá?, Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.- En primer lloc, evidentment, acceptar la subvenció, només faltaria però 
compartint amb el representant d’Iniciativa i amb el de Esquerra, potser caldrà 
presentar en el proper Ple una moció perquè, jo sé que a vostès no els agrada que 
diguem retallades però, diguem-ne, aquesta sembla bastant evident que hi ha hagut 
una retallada del 50%, per tant, demanant a la Generalitat que, home, en qüestions 
bàsiques de l’estat del benestar, i aquí a l’hora de prioritzar jo entenc que l’escola 
bressol és prioritària per davant d’una escola de música, tot i que les dues són 
importants, doncs, que no s’afecti allò que s’havia avançat en aquesta compaginació 
de treball i família, doncs, que no es vagi enrere, per tant, nosaltres, en tot cas, 
plantejarem o proposarem també que entre els grups aprovem una moció d’aquest 
tipus demanant a la Generalitat que, bé, si han de fer retallades que busquin on fer-les 
però no en els temes bàsics com aquests. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Carles Fernández. 
Algun comentari Sra. Marta Pujol? 
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Sra. Pujol.- Bé, jo l’únic que volia comentar és una mica que el sentir de tots els regidors 
d’ensenyament de la Comarca era que, era una mica injust que es traslladés als 
ajuntaments la responsabilitat d’assumir, l’assumpció, doncs, d’aquests ajustaments del 
pressupost, ja que no ens agrada dir retallades, perquè no, realment és molt 
complicat. Els ajuntaments que fan gestió directa de les seves escoles de música i de 
les seves escoles bressol encara estan molt més lligats de mans que els que hem optat 
per una opció de concessionari que, al menys, hi entra un tercer actor en joc; famílies, 
ajuntament i concessionari, però de totes maneres, tenim una patata molt calenta 
entre les mans que, bé, haurem de saber molt bé com treballar-la perquè, bé, són 
temes molt delicats i tothom està molt sensible en aquest tema econòmic. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Marta Pujol. 
Algun altre comentari, Sr. Dani Martín, Sr. Albert Gil, Sr. Carles Fernández? 
 
Faig alguna consideració i és que jo, en positiu, i treballant sempre en positiu, veient 
aquest decret que es va dictar al mes d’agost, el primer que vaig fer és demanar hora 
per la Consellera. Aquesta hora ja la teníem prevista per altres temes de planificació 
escolar del municipi però en aquest cas, més que presentar mocions, que de vegades 
poden semblar molt simbòliques, si poden formar part del tacticisme dels diferents 
partits. El que crec que és important és traslladar-li a la Consellera la preocupació des 
del món local, des del món municipal de el nostre model d’escoles municipals, 
d’escoles bressols, escoles de música. Un servei que no tenim obligació de donar però 
que estem donant, un més dels molts serveis que donem els municipis i, d’aquesta 
assignatura pendent que és el finançament de les hisendes locals, el que deia l’Albert 
Gil, no podem estar pendents si ara hem de retornar 330.000 euros o si els teníem 
garantits o si l’Estat ens ha de donar tant o no ens ha de donar tant, no podem estar 
amb l’ai al cor a cada moment si podem licitar el servei de l’any que ve o no el 
podem licitar perquè no sabem com es pagarà, si a terços; Generalitat, famílies i 
Ajuntament, si a meitats..., no podem treballar d’aquesta manera. 
 
Jo li vull traslladar a la Consellera aquesta preocupació. És evident que la Consellera la 
coneix perfectament, no cal que li traslladi jo, però si que serà un degoteig 
d’ajuntaments que ens trobarem en la mateixa situació. 
 
Ha dit la paraula màgica, la paraula que ha fet fortuna, la paraula retallada. La 
paraula retallada es pot entendre quan es treu un servei bàsic tenint recursos per 
donar-lo. Si jo tinc 1.000 puc donar serveis per valor de 1.000 però si jo tinc 800 i tinc que 
donar els mateixos serveis, tinc que aconseguir que aquests serveis valguin 800 i això és 
el que estem fent, intentar donar els mateixos serveis amb 800 quan abans els 
donàvem amb 1.000 i quan no hi arribo, doncs, tinc que prioritzar i tinc que començar 
a optimitzar els recursos públics que són pocs i són escassos. Això és el que està fent la 
Generalitat de Catalunya i, en aquest moment, el que hem de fer és estar al seu costat 
perquè tots els que heu pogut seguir el debat de política general d’aquesta setmana, 
la càrrega financera que està suportant la Generalitat és de 6 milions d’euros diaris, 
per tant, aquests 6 milions d’euros van a les entitats financeres, no van a garantir 
l’obertura de plantes d’hospital ni van a garantir les subvencions per les escoles 
municipals de música o bressol, per tant, pensem molt bé on estan aquests 6 milions 
d’euros diaris de 54.800 milions d’euros de deute reconegut auditats a la Generalitat 
de Catalunya. Aquesta és l’herència, aquesta és l’herència a la que s’ha de fer front, 
per tant, no parlem de retallades, parlem d’optimitzar serveis, parlem de saber com 
hem de garantir l’estat del benestar, com hem de tornar a donar aquests serveis amb 
aquell llistó tan alt que ens havíem posat, potser això que el Manel diu moltes vegades, 
viure per sobre de les nostres possibilitats, no podíem viure per sobre de les nostres 
possibilitats, anem a viure amb les possibilitats que tenim, no tenim 1.000, tenim 800, per 
tant, anem a viure sobre 800. 
 
Passem a votació. 
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Conclòs el debat per l’alcaldia, el dictamen queda aprovat per unanimitat dels 
assistents, el qual literalment, diu:  
 
“Atès que en data 27 de juliol de 2011, l’Ajuntament de la Roca ha rebut notificació 
NRS 24072, de la resolució de la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de 20 de juliol de 2011, Ref.: DGCP/SREACP/TP, de l’expedient relatiu a la 
convocatòria de subvencions per a determinades corporacions locals titulars d’escoles 
de música i de dansa per al curs 2010-2011, per la qual ens concedien una subvenció 
de 18.000 euros per a l’Escola Municipal de Música. 
 
Atès que en el punt 5è. de la part resolutiva es relaciona la documentació que cal 
presentar a la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya abans del 30 d’octubre de 2011, per tal d’efectuar-se 
el pagament de la citada subvenció, i entre aquesta documentació, cal presentar 
acord del ple de la Corporació local en el que s’accepta la subvenció. 
 
Atès que en data 15 de setembre de 2011 s’ha procedit des d’aquest Ajuntament a fer 
un requeriment al Departament d’Ensenyament, en el que es sol�licita que esmenin 
l’import atorgat de 18.000 euros, atès que van realitzar el còmput de la subvenció 
tenint en compte 60 alumnes, amb un mòdul de repartiment de 300 euros per alumne, 
quan en la relació d’alumnes matriculats de 4 a 18 anys a l’Escola de Música de La 
Roca del Vallès pel curs 2010-2011 que es va presentar a la sol�licitud de subvenció 
(NRS 4835, de data 27/10/10) constaven 63 alumnes, per la qual cosa l’import de la 
subvenció ha de ser de 18.900 euros 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Ensenyament de data 16 de setembre de 2011.  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 18.000 euros atorgada a l’Escola Municipal de 
Música de La Roca del Vallès per la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent a la convocatòria de subvencions per a determinades 
corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa per al curs 2010-2011. 
.  
SEGON.- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya.  
  
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
l’execució del present acord.” 
 
 
 
 
B-6. Moció en suport a l’escola catalana que presenten els grups municipals de CIU, 
PSC, ERC i ICV, amb el suport del partit polític sense representació municipal, SI. 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt sisè que és una moció que es va tractar a la Comissió 
Informativa i a la reunió prèvia l’havien presentat diversos grups i, finalment, la moció, 
tal com ha quedat consensuada la presentem els grups de Convergència i Unió, Partit 
dels Socialistes de Catalunya de La Roca, Esquerra Republicana de Catalunya i 
Iniciativa per Catalunya els Verds i també hi havia el suport del partit polític del 
municipi que no va arribar a tenir representació municipal, que no va arribar a tenir 
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representació municipal a les darreres eleccions municipals, Solidaritat per la 
Independència que també va fer una entrada per registre demanant que es defensés 
aquesta moció. És una moció de suport al model d’immersió lingüística de l’escola 
catalana. 
 
Té la paraula la Regidora d’Ensenyament, la Sra. Marta Pujol. 
 
Sra. Pujol.- Bé, moltes gràcies Sr. Alcalde. 
 
Si us sembla llegim la moció perquè el públic sàpiga el contingut perquè tots els demés 
ja l’hem consensuada i després, doncs, ja si hem de fer debat el fem. Bé. 
 

“El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat 
per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa 
un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el 
model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els 
darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i 
gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social 
acceptable.  
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les 
aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha 
estat avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el 
qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a 
Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol.  
 
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal�liar el greu 
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, 
en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en 
l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, 
tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents: 
 
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema d’immersió lingüística als centre educatius de Catalunya.  
 
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, 
així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia 
a dia.  
 
Tercer: donar suport a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya 
manifestant el seu desacord amb aquestes sentències i instar el Govern català  a 
complir el que diu la Lleu d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua 
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.  
 
Quart: refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, 
que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en 
compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que 
compta amb més de 100 llengües d’origen.  
 
Cinquè: adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la 
societat civil catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió.  
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Sisè: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputat i el Senat 
espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta 
iniciativa, i al Consell Escolar municipal. “ 

 
Bé, llegida la moció, jo voldria dir un parell de coses. 
Catalunya sempre ha estat terra d’acollida. Hem acollit diversos moviments migratoris. 
Potser, els que estem aquí, coneixem, varem conèixer, la majoria, el moviment 
migratori dels anys seixanta on la majoria de la gent que acollíem a Catalunya era 
gent provinent de diverses parts d’Espanya i ara, doncs, aquest darrer moviment que 
va començar amb les èpoques de bonança econòmica en què hem acollit, 
majoritàriament, a gent de fora de les fronteres de Catalunya, d’Espanya i, 
possiblement, d’Europa. 
 
Jo penso, i crec que tots els que estem asseguts en aquesta taula, que no hi ha hagut 
mai conflicte amb la llengua a Catalunya i, si alguna llengua està en desavantatge es, 
clarament, el català. Si tu vas a un quiosc i vols comprar una revista en català, tens vuit 
opcions en espanyol o castellà i una opció en català, si vols comprar diaris, potser hi 
ha algun més en català però no massa, si vas al videoclub i vols llogar una pel�lícula 
l’hauràs de veure en castellà, en xinès o en l’idioma que tu vulguis però en català 
costa, si vas al cinema no en parlem, les opcions en català són mínimes i així un llarg 
etcètera. És cert que dins les aules es parla català però fora, al pati majoritàriament es 
parla castellà. Jo, a casa meva, penso que a casa de molts que som aquí, parlem en 
català, les meves filles parlen un castellà perfecte amb accent pagès de poble però 
perfecte. Jo penso que s’està obrint un debat que no té lloc i bé, de fet, han estat tres 
famílies les que s’han queixat, entre cometes, a tot Catalunya i em sembla que no hi 
ha motiu.  Això és tot. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sra. Marta Pujol. 
Atès que aquesta moció va ser consensuada en Comissió Informativa entenc que no 
hem d’obrir cap debat i passem directament a votació. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa a votació el dictamen que queda aprovat 
per 16 vots a favor manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, d’ERC, del 
P.P, del PSC i 1 abstenció manifestada pel representant del grup municipal d’ICV-EUIA, 
el qual, literalment, diu:  
 

“El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat 
per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa 
un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el 
model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els 
darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i 
gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió social 
acceptable.  
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les 
aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha 
estat avalat per evidències empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el 
qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a 
Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol.  
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Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal�liar el greu 
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, 
en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en 
l’acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, 
tot contribuint a mantenir la cohesió social de les nostres ciutats i pobles.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents: 
 
Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill 
el sistema d’immersió lingüística als centre educatius de Catalunya.  
 
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, 
així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia 
a dia.  
 
Tercer: donar suport a la moció aprovada pel Parlament de Catalunya 
manifestant el seu desacord amb aquestes sentències i instar el Govern català  a 
complir el que diu la Lleu d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua 
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.  
 
Quart: refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, 
que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en 
compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que 
compta amb més de 100 llengües d’origen.  
 
Cinquè: adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la 
societat civil catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió.  
 
Sisè: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputat i el Senat 
espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta 
iniciativa, i al Consell Escolar municipal.” 

 
 
 
 
B.7. Moció ajut humanitari urgent a Somàlia, Etiòpia i Kènia.  
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al darrer punt de l’Ordre del Dia, punt setè, que és una moció 
també consensuada sobre l’ajut humanitari urgent a Somàlia, Etiòpia i Kènia.  
 
Té la paraula la Regidora de Solidaritat, la Sra. Marta Pujol. 
 
Sra. Pujol.- Avui és el meu Ple. Bé. Faré el mateix que abans, llegiré la moció perquè el 
públic en tingui constància. 
 

“Introducció 
 
L’Àfrica Nord-Oriental (Somàlia, Etiòpia i Kènia) està patint una greu crisi 
humanitària, com a conseqüència d’una sequera extrema – la pitjor en 60 anys – 
i de conflictes armats enquistats en el temps. La situació és especialment dura al 
sud de Somàlia, on la taxa de malnutrició aguda és del 82% i amenaça a 12 
milions de persones a morir de fam. Així mateix, la situació als camps de refugiats 
dels països d’acollida com Etiòpia i Kènia, és també especialment greu, on la 
taxa de mortalitat ha arribat a assolir 7,4 morts diàries per cada 10.000 persones. 
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La ONU va declarar el passat 20 de juliol la situació d’emergència humanitària al 
sud de Somàlia i va fer una crida urgent a la comunitat internacional per aportar 
fons econòmics que permetin superar aquesta situació dramàtica.  
 
Exposició de Motius: 
 
 
- Atès que les institucions públiques dels països més desenvolupats tenen el dret i 
el deure moral i ètic, a través de les seves polítiques públiques, d’implicar-se en la 
solidaritat internacional per ajudar a superar desigualtats de tot tipus i evitar 
situacions d’emergència humanitària.  
- Atès que la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD), i el Comitè Català d’Ajut humanitari 
d’Emergència, han fet una crida a tota la societat catalana a implicar-s’hi 
activament en ajudes econòmiques.  
- Atès que la ONU, a través de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR) ha demanat també ajuda internacional urgent per evitar la 
mort de milions de persones. 
 
Els Grups Municipals del Consistori de la Roca del Vallès, proposen al Ple els 
següents,  ACORDS: 
 
1. Establir un acord entre tots els partits polítics amb representació municipal a la 
Roca (PSC, CIU, PP, ERC, ICV), per destinar un import de 6000 euros de la partida 
de solidaritat amb el tercer món en concepte d’ajut humanitari urgent a Somàlia, 
Etiòpia i Kènia.  
2. Destinar íntegrament aquests recursos – de forma urgent – a l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), i el Comitè Català d’Ajut 
humanitari a banya d’Àfrica.  
3. Comunicar al Parlament de Catalunya, a les associacions municipalistes de 
Catalunya i al conjunt de la societat aquesta decisió.  
4. Fer una crida al conjunt d’ajuntaments catalans i als respectius partits polítics 
que prenguin partits polítics que preguin iniciatives similars. 
5. Mantenir l’actual 1% dels pressupostos municipals per altres projectes de 
cooperació, solidaritat i ajuda al 3r i 4t món.”  

 
Bé, voldria dir que aquí hi ha un error, es diu que són 6.000 euros i en realitat són 10.000. 
Jo us voldria dir que el pressupost de solidaritat per repartir en ajuts humanitaris al 
tercer món és d’uns seixanta-cinc mil euros aproximadament i ara, aquest mes de 
setembre, d’octubre, es donaran les subvencions de les propostes que tinguem.  
 
Cada any l’Ajuntament fa unes donacions a associacions o a persones, bé a persones 
no, a associacions que estan al nostre voltant que hi participa gent del municipi per 
finançar els seus projectes al tercer món. Tenim, doncs, el cas del Bisbe Godayol de La 
Torreta, l’Associació Amic que el president és el doctor Mañero que viu a Santa Agnès i 
que té un orfenat a Àfrica, llavors també els Enginyers Sense Fronteres, bé que són 
entitats que estan relacionades amb el municipi de tot un llistat que ens envia el Fons 
Català de Cooperació, doncs, decidim segons les nostres polítiques, doncs, atorgar 
ajuts a diferents programes i aquest any com que ha hagut una crida per 
l’emergència extrema que hi ha a la banya d’Àfrica, doncs, ja havíem pensat fer una 
aportació extraordinària i en aquest cas l’aportació és de 10.000 euros. 
Això és tot. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sra. Marta Pujol. 
 
Bé. Només reflectir aquesta novetat. A la Comissió Informativa es va dir de fer una 
aportació de 6.000 euros però que podia ser ampliable, si ho recorden. Finalment hem 
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vist que podíem arribar fins els 10.000. Si els sembla bé faríem una esmena sobre la 
moció tal com estava presentada i la xifra de 6.000 passaria a ser de 10.000.  
 
Estem tots d’acord, m’imagino? 
 
Pren nota la Sra. Secretària? Quedarà en 10.000.  
És una moció consensuada, entenc que tampoc ha d’haver-hi debat.  
No sé si algú vol dir alguna cosa? 
 
Passem a votació. 

 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa a votació el dictamen que queda aprovat per 
unanimitat, el qual, literalment, diu:  

 
“Introducció 
 
L’Àfrica Nord-Oriental (Somàlia, Etiòpia i Kènia) està patint una greu crisi 
humanitària, com a conseqüència d’una sequera extrema – la pitjor en 60 anys – 
i de conflictes armats enquistats en el temps. La situació és especialment dura al 
sud de Somàlia, on la taxa de malnutrició aguda és del 82% i amenaça a 12 
milions de persones a morir de fam. Així mateix, la situació als camps de refugiats 
dels països d’acollida com Etiòpia i Kènia, és també especialment greu, on la 
taxa de mortalitat ha arribat a assolir 7,4 morts diàries per cada 10.000 persones. 
La ONU va declarar el passat 20 de juliol la situació d’emergència humanitària al 
sud de Somàlia i va fer una crida urgent a la comunitat internacional per aportar 
fons econòmics que permetin superar aquesta situació dramàtica.  
 
Exposició de Motius: 
 
 
- Atès que les institucions públiques dels països més desenvolupats tenen el dret i 
el deure moral i ètic, a través de les seves polítiques públiques, d’implicar-se en la 
solidaritat internacional per ajudar a superar desigualtats de tot tipus i evitar 
situacions d’emergència humanitària.  
- Atès que la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD), i el Comitè Català d’Ajut humanitari 
d’Emergència, han fet una crida a tota la societat catalana a implicar-s’hi 
activament en ajudes econòmiques.  
- Atès que la ONU, a través de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR) ha demanat també ajuda internacional urgent per evitar la 
mort de milions de persones. 
 
Els Grups Municipals del Consistori de la Roca del Vallès, proposen al Ple els 
següents,  ACORDS: 
 
1. Establir un acord entre tots els partits polítics amb representació 
municipal a la Roca (PSC, CIU, PP, ERC, ICV), per destinar un import de 10.000 
euros de la partida de solidaritat amb el tercer món en concepte d’ajut 
humanitari urgent a Somàlia, Etiòpia i Kènia.  
2. Destinar íntegrament aquests recursos – de forma urgent – a l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), i el Comitè Català d’Ajut 
humanitari a banya d’Àfrica.  
3. Comunicar al Parlament de Catalunya, a les associacions municipalistes 
de Catalunya i al conjunt de la societat aquesta decisió.  
4. Fer una crida al conjunt d’ajuntaments catalans i als respectius partits 
polítics que prenguin partits polítics que preguin iniciatives similars. 
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5. Mantenir l’actual 1% dels pressupostos municipals per altres projectes de 
cooperació, solidaritat i ajuda al 3r i 4t món. “ 

 
 
 
C) Temes d’urgència   
 
C.1. Acceptació subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per l’Escola Bressol Municipal.  
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a un següent bloc de l’Ordre del Dia amb temes d’urgència 
perquè a la Comissió Informativa van quedar unes mocions sobre la taula i diferents 
grups han mostrat la seva intenció de presentar-les i, també hi ha un acord que hem 
d’entrar per urgència i que ara els hi faré saber sobre l’urgència d’una subvenció del 
Departament d’Ensenyament per a l’escola bressol que ens va arribar més tard a la 
convocatòria i que és per un import de 139.200 euros. En tot cas, ara la debatrem i 
debatrem l’urgència. 
 
Els grups que heu enviat correu electrònic m’imagino que voleu presentar aquestes 
mocions. Les teniu? 
 
Als portaveus. La moció que va enviar Iniciativa per Catalunya la teniu? Ho dic perquè 
no hi ha còpies. D’acord. Ho treballem així? Cada portaveu en té una? Si. En principi 
en tenim. 
 
Bé. Hi ha tres mocions que presenten els grups municipals. Una que presenta el PSC, 
una que presenta Iniciativa per Catalunya-Verds i una que presenta Esquerra 
Republicana i, hi ha un acord que el tractaríem en primer lloc sobre l’acceptació de la 
subvenció per a l’escola bressol. 
 
La mecànica que seguirem ara és que s’haurà de votar primer la urgència i després 
s’ha de votar l’acord o la moció.  
 
Comencem una per una i té la paraula la Regidora d’Ensenyament, la Sra. Marta Pujol 
sobre l’acceptació de la subvenció. 
 
Fem el debat i després fem l’aprovació de la urgència. 
 
Sra. Pujol.- Bé, una mica perquè puguem votar afirmativament la urgència us vull dir 
que, és una mica el mateix procediment que l’Escola Municipal de Música que perquè 
se’ns faci efectiu el pagament d’una nova subvenció, entre la documentació que s’ha 
de presentar és un acord de Ple. Llavors, aquesta documentació s’ha de presentar 
abans del set de novembre per poder fer efectiva la subvenció, el proper Ple Ordinari 
és a finals de novembre, per tant, en el proper Ple no podia passar i va ser amb data 
de vint-i-tres de setembre que la Direcció General de Centres Públics de la Generalitat, 
va presentar a aquest Ajuntament que calia subscriure un conveni i, per tant, no 
podíem aprovar, no podíem fer aquest acord de Ple abans per tenir la documentació 
necessària per enviar. Una mica això seria el motiu de la urgència i, el que seria el 
contingut de la proposta de l’acord és per acceptar la subvenció de 139.200 euros 
pels 87 alumnes que estan matriculats a l’escola bressol municipal per al curs 2010-
2011i que, aquests 139.000 euros, si no m’equivoco, corresponen als 1.600 euros per 
alumne subvencionats.  
 
Una mica, aquest és el motiu de la proposta d’acord. Per mi res més. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sra. Marta Pujol. 
Algun comentari Sr. Dani Martín? 
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Sr. Martín.- Si. Únicamente lo que dijimos con el tema de las guarderías. Estamos de 
acuerdo con la subvención pero, evidentemente, estamos recibiendo 200 euros 
menos de los que nos prometió la Generalitat. Manel no podrá cuadrar las cuentas ni 
queriendo. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Dani Martín. 
Sr. Albert Gil? Sr. César Alcalá? 
 
Sr. Gil.- Comentar el que han comentat abans que, malauradament, aquestes 
situacions, doncs, de ben segur que es podran dir, com ha dit vostè, l’herència, però 
bé, hem de tenir clar que això o ho arreglem d’alguna manera o si que crearem 
ocupació perquè tothom que té un nen a l’escola bressol algú de la família haurà de 
plegar i, per tant, doncs, a aquests que pleguin de les seves feines per poder tenir els 
nens a casa i poder cuidar-los, doncs, generarem ocupació. Potser seguirem sent els 
mateixos aturats però amb diferents cares. És clar, hem de prendre mesures i ser cauts 
i, dintre de tot, que siguin 200 euros dins dels números que s’havien sentit o que 
s’havien publicat, doncs, bé, el cop no és tan..., exacte, és un mal menor que, de tota 
manera crec que, doncs, també hem de seguir traslladant, com vostè ha dit, a la 
Consellera fer el trasllat de que els membres de l’Ajuntament, bé, els partits que estem 
representats i segur que els que no tenen representació estarem d’acord en dir-li a la 
Consellera que no podem anar per aquests camins. 
 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. 
Sr. César Alcalá? 
 
Sr. Alcalá.- Cap comentari. 
 
Sr. Alcalde.-Algun comentari més, Regidora? 
Llavors, passem a votació. 
 
Sr. Raimí.- La urgència o...? 
 
Sr. Alcalde.- La urgència. Passem a votació la urgència d’aprovar aquesta moció que 
crec que ha quedat bastant palesa per les dates en què ens arriba, el 23 de setembre. 
Hi havia informe de la tècnica de 27 de setembre, no podia entrar en la Comissió 
Informativa i, per tant, el moment més proper de poder-la entrar és avui per urgència. 
 
Passem a votació la urgència. 
Si. Aprovada la urgència per unanimitat. 
 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa la moció a votació, que queda aprovada per 
unanimitat, la qual, literalment, diu:  
 

“Atès que en data 30 de novembre de 2010, la Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya va sol�licitar a aquest 
Ajuntament, mitjançant diligència registrada amb número d’entrada 8771, les 
dades de matrícula de les llars d’infants municipal per tal de preparar la resolució 
per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de les llars 
d’infants per al curs 2010-2011. 
 
Atès que en data 9 de desembre de 2010, aquest Ajuntament envia la 
documentació necessària requerida per a tramitar la subvenció referida a la 
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Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat de 
Catalunya, amb número de registre de sortida núm. 5310. 
 
Atès que en data 23 de setembre de 2011, la Direcció General de Centres 
Públics de la Generalitat de Catalunya presenta en aquest Ajuntament ofici 
registrat amb número d’entrada 6303, en el qual comunica que cal subscriure un 
conveni, que s’adjunta en l’ofici, per tal de formalitzar la subvenció atorgada per 
el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys que per al curs 2010-
2011 i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries serà de 1.600 euros per 
alumne equivalent.  
 
Atès que la clàusula primera del citat conveni, en la qual detalla que el centre 
08065949 Escola Bressol Les Orenetes amb 87 alumnes equivalents del curs 2010-
2011 queda subvencionada per un import de 139.200 €. 
 
Atès que la clàusula tercera del citat conveni, en al qual es requereix que es 
presenti la documentació necessària per tal de poder fer-se efectiu el 
pagament, entre la qual hi ha la presentació de l’acord de ple de la Corporació 
Local pel qual s’accepta la subvenció abans del dia 7 de novembre de 2011. 
 
Atès que el proper Ple a celebrar seria el 20 de novembre de 2011, fora de la 
data límit per presentar l’acceptació d’aquesta subvenció i la formalització de 
l’esmentat conveni amb la Generalitat de Catalunya, es fa necessari aprovar 
l’urgència d’aquesta proposta en aquest Ple de 29 de setembre de 2011. 
 
Vist l’informe de la tècnica d’Ensenyament de data 27 de setembre de 2011.  
 
És per tot això que, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 139.200 euros, corresponent a 87 alumnes a 
1.600 euros per alumne equivalent,  atorgada a l’Escola Bressol de La Roca del 
Vallès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent a la convocatòria de subvencions per al finançament de la 
despesa corrent ocasionada pel funcionament de les places de Llars d’Infants 
de titularitat dels Ajuntaments. 
 
SEGON.- Aprovar el contingut i la signatura del Conveni entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle 
d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011. 
.  
TERCER..- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i a la Intervenció Municipal.  
  
QUART.- Facultar a l’Alcalde tant àmpliament com en dret sigui possible per a 
l’execució del present acord.” 

 
 
PROPOSTA-MOCIÓ QUE PRESENTA EL PSC DE LA ROCA PER LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI 

TURÍSTIC DE LA ROCA DEL VALLÈS 
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Sr. Alcalde.- Passaríem a tractar la moció, la proposta-moció que presenta el PSC de 
La Roca. 
Té la paraula el Sr. Miquel Estapé. 
 
Sr. Estapé.- Intentaré ser molt breu perquè aquest tema ja el varem comentar el darrer 
Ple i varem deixar la moció sobre la taula. 
 
Bàsicament, proposem tres punts d’acord, deixo de banda els antecedents que no 
són el més rellevant. 
Aquí proposem traslladar al President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas i al Conseller 
d’Empresa i Ocupació, el Sr. Francesc Xavier Mena, l’absolut desacord del Consistori 
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès amb la resolució de la Direcció General de 
Comerç de no declarar com a municipi turístic La Roca del Vallès perquè això pot 
suposar perdre una, molt important, oportunitat de crear 400 llocs de treball i una 
inversió de 25 milions d’euros en un projecte fonamentat en el turisme comercial. 
 
Segona proposta d’acord. Donar suport al recurs que ha anunciat la seva presentació 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès davant la resolució de la Direcció General de 
Comerç de denegació de declarar la Roca del Vallès com a municipi turístic i tercera 
proposta d’acord, que aquí hem recollit, doncs, els suggeriments que s’han fet 
d’Esquerra Republicana, explorar vies d’entesa amb els respectius grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya per afavorir les modificacions legislatives necessàries, de 
manera que no es perdin oportunitats d’inversió i generació de llocs de treball en 
projectes de turisme comercial en dies festius com els que es planteja a la Roca.  
 
Cap comentari més. Crec que ja varem debatre prou en el Ple anterior. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Miquel Estapé. 
 
Algun comentari Sr. Dani Martín que vostè no hi era? 
 
Sr. Martín.- Creo que nuestra postura es conocida ya desde el mes de julio. Nosotros 
esta moción, creo recordar que en la Comisión Informativa de julio dijimos que no 
estábamos de acuerdo ni en la urgencia ni en la moción, creo, si no recuerdo mal. 
A mi me sabe mal tener que votar una moción en el cual estamos pidiendo que La 
Roca sea municipio turístico. Votaríamos a favor si lo que estuviéramos pidiendo es que 
la Roca fuera municipio turístico por su naturaleza histórica, por su patrimonio cultural, 
por su patrimonio artístico o por su patrimonio cultural, etcétera, pero parece que es 
una moción en la cual estamos hablando de turismo comercial, turismo comercial y 
básicamente favoreciendo a una gran empresa, una multinacional que actualmente 
tiene cien tiendas que creo que hay un proyecto de aumentarlo en cincuenta tiendas 
más y, por lo tanto, evidentemente, se va a ampliar ese sector de cien a ciento 
cincuenta habrá una inversión, evidentemente. 
 
Nosotros dudamos de realmente este municipio turístico que permita la apertura de 
todas las tiendas en festivos, genere más empleo. Generará más empleo esas 
cincuenta tiendas más, evidentemente, pero la postura de los sindicatos mayoritarios, 
UGT y Comisiones, es que, evidentemente, de lo que estamos hablando es de trabajo 
precario y estamos hablando lo que se ha visto en las asambleas de dicho centro 
comercial es que lo que están proponiendo las empresas es la distribución del trabajo 
entre los trabajadores que hay, no plantean contrataciones, no están planteando 
contrataciones y estamos hablando de trabajo a precario, estamos hablando de 
trabajo a precario, estamos hablando, además, de que los dos sindicatos mayoritarios, 
siempre se dice es que no es que es Comisiones por que ha habido malos entendidos y 
no se qué, no se cuantos. UGT también se ha plantado en contra. Eso es lo que nos 
sabe mal. Lo que nos sabe mal es que parezcamos que nosotros como municipio 
estamos intentando beneficiar a una empresa, a una empresa que luego revierte en el 
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ayuntamiento, que nos revierte a través del IAE, paga el IAE y ya está y después se nos 
dice, oiga es que como se oponen ustedes a que estemos creando puestos de 
trabajo. 
 
Bueno, primero, el ayuntamiento no contrata, contratan las empresas que están allí 
colocadas y según el Estatuto de los Trabajadores, la organización del trabajo interno 
es potestad del empresario, es decir, si yo como tienda tengo seis trabajadores y 
organizando mis tiempos de empleo puedo ocupar los siete días de trabajo no voy a 
contratar a nadie, no voy a contratar a nadie. 
 
Nosotros dudamos de esos cuatrocientos empleos que se están creando, lo dudamos 
mucho, no nosotros, si no los propios sindicatos y las asambleas se han puesto de 
manifiesto, no vamos a votar a favor de esto. No vamos a votar hacia que la 
justificación de creación de puestos de trabajo en época de crisis donde los 
trabajadores que están parados, por desgracia muchos, lo primero que quieren es 
trabajar, ese trabajo sea cual sea precario y a precios irrisorios, no estamos a favor de 
eso por que podemos llegar a lo que se decía en los primeros ejemplos de economía, 
el esclavismo. Si los trabajadores vamos perdiendo cada vez más derechos, cada vez 
más derechos significa que luego tendremos que pelear más para recuperarlos. No al 
trabajo precario. Nuestro voto es en contra de potenciar un turismo comercial. Turismo 
cultural si, turismo que potencie el patrimonio si, turismo comercial no. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Dani Martín.  
Sr. Albert Gil en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya? 
 
Sr. Gil.- Nosaltres, i enllaçant amb les últimes paraules, sempre hem defensat, doncs, 
que la possibilitat de que la Roca tingui i surti en el mapa cultural, patrimonial de 
Catalunya és podent utilitzar aquesta eina que ens facilitaria el municipi turístic i 
sempre lligant-ho amb un conveni, amb un treball previ amb l’empresa aquesta que, 
evidentment, pels seus interessos si que són sempre la necessitat del, de quantes més 
hores millor i quants més dies a la setmana millor però nosaltres el que hem d’utilitzar és, 
tenim una quantitat molt gran de turistes que venen al poble i hem de poder captar 
un tant per cent per tal de que la nostra riquesa cultural i patrimonial, doncs, sigui un 
benefici i pugui ser, doncs, un generador d’ingressos i com diem que no tenim els 
ingressos o havíem estat vivint d’uns ingressos, doncs, que ja no hi són, doncs, hem de 
generar-ne de nous. 
 
Si això que diu en Dani fos cert i d’això, doncs, jo també intentaré, doncs, a part 
d’haver parlat amb UGT que és un dels sindicats, diguem-ne, majoritaris que el Dani 
m’ha ensenyat un escrit d’unes declaracions del seu dirigent a la premsa dient el 
contrari del que a nosaltres ens ha traslladat, doncs, de paraula, doncs aquí hi ha una 
preocupació que nosaltres també la podríem acceptar. 
 
Quan varem començar a parlar d’aquest tema, també varem dir que igual que la 
Roca té la potestat, i aquest Plenari, de sol�licitar la declaració de municipi turístic, 
també tenim la potestat d’anul�lar-la, això vol dir que si nosaltres en un Plenari votem 
en contra d’aquesta sol�licitud la podem treure i llavors l’empresa no pot ser, no pot 
demanar, ni pot obrir, ni el que pertoqui, per tant, nosaltres som els, entenem que els 
garants dels drets dels treballadors, de defensar-los, som tots però els sindicats se 
n’encarreguen o se n’haurien d’encarregar com a màxims responsables, doncs, potser 
nosaltres també ens hi hauríem d’afegir i com amb altres coses Esquerra ha clamat, 
doncs, un representant de cada partit, doncs, poder començar a tenir, doncs, unes 
converses amb l’empresa, amb els sindicats, amb tots dos, amb els treballadors i veure 
si realment a ells se’ls està dient una cosa que és el contrari del que sempre se’ns ha 
explicat a nosaltres. 
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Nosaltres és municipi turístic si pel que en traurà de benefici La Roca del Vallès, no pel 
que tregui de benefici l’empresa. Si nosaltres no hem de poder aconseguir el tema del 
municipi turístic i a sobre els treballadors se n’han de veure perjudicats, evidentment, 
reconsideraríem totalment el sentit del que ens va dur a defensar i el que crèiem que 
era una bona opció, aprofitar, doncs, molts milers i milions, bé, dos milions de visitants 
que passen pel poble, estrangers, més estrangers i encara més estrangers, doncs, si és 
així, doncs, ens ho hauríem de reconsiderar. 
 
Tal i com estava posada aquesta moció i amb el sentit del que anàvem parlant i 
consensuant en el darrer Ple i debatent, doncs, nosaltres la votaríem favorablement 
perquè aquí si que nosaltres havíem demanat al PSC que es fes una inclusió, unes 
coses que nosaltres havíem estat treballant amb els parlamentaris, que hem de seguir 
treballant amb Esquerra i, per tant, doncs, ho volíem deixar obert com ha quedat, per 
tant, repeteixo, en aquesta moció la votaríem favorablement, hauríem de començar a 
plantejar-nos si realment aquesta informació que ens facilita en Dani, doncs, es certa, 
poder començar a parlar amb l’empresa i amb qui calgui i, potser, ens adonem que, 
realment, nosaltres com a municipi no hi hem de poder treure cap benefici i, encara 
que el poguéssim treure, si hem de veure que traient un benefici el poble hem d’arribar 
a l’esclavatge com deia el Dani, doncs, evidentment, Esquerra no estarà disposada a 
seguir per aquest camí. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. 
Algun comentari Sr. César Alcalá. 
 
Sr. Alcalá.- Ja ho varem estar debatent en l’últim Ple, varem deixar sobre la taula la 
moció aquesta. En aquest cas votarem afirmativament a la moció que heu presentat, 
però també, aquest dia es va dir que l’Alcalde s’havia reunit amb el President Mas i 
que nosaltres, per la nostra part, havíem presentat un document al Sr. Santi Rodríguez, 
llavors, m’agradaria saber, dintre de tota la moció i de tot el que es planteja aquí, 
quines coses ha fet el PSC de La Roca de cara, diguéssim, al Parlament per poder tirar 
endavant que hi hagi aquestes modificacions de la Llei Òmnibus i que es pugui 
declarar La Roca municipi turístic. 
Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. César Alcalá. 
 
Bé, jo en nom del grup de Convergència i Unió, comentar que nosaltres donarem 
suport a aquesta moció tal i com està redactada. 
 
Ha canviat substancialment els plantejaments de la moció que es va presentar al mes 
de juliol. Es reconeix, explícitament, donar suport al recurs que ha anunciat presentar 
l’ajuntament i que s’està treballant i, per tant, entenem que podem donar-li suport. Si 
que és cert que hi ha un primer punt, que suposo que és el que ha confós al Sr. Dani 
Martín perquè fa massa esment a l’oportunitat de creació de llocs de treball i, en el 
fons, de creació de volum de negoci del centre comercial, no és ben bé aquest el 
model turístic pel qual varem apostar quan varem fer la sol�licitud a la Direcció General 
de Comerç. El model turístic en el qual creiem és un model que aprofita la gran 
afluència de visitants que genera aquest operador per crear un altre sector fora del 
centre comercial, un sector que utilitzi, precisament, els recursos del municipi. Els 
recursos naturals, els recursos patrimonials i els recursos que ara no existeixen i que es 
puguin crear a nivell del sector terciari de la hostaleria i la restauració. També el sector 
d’activitats de lleure a l’aire lliure i activitats esportives, tot un sector que es pugui crear 
al voltant d’aquests visitants que distribuïts en un cap de setmana al municipi, doncs, 
realment poden donar lloc a uns packs de gestió turística que generin no aquests 
quatre-cents llocs de treball que són els que diu l’empresa sinó molts més i és una 
economia derivada, una economia generada fora del centre comercial d’àmbit no 
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només local sinó fins i tot comarcal que s’ha quantificat en un volum de facturació de 
103 milions d’euros anual. Hi ha una altra economia que també derivaria d’aquí que és 
l’economia induïda. El volum de llocs de treball generats queda en el territori i 
consumeix en el territori i això, fins i tot, va al comerç de proximitat de Granollers que 
ha mostrat preocupació. És en aquest tipus d’economia en el que nosaltres creiem, és 
a dir, el centre comercial és un motor de dinamització econòmica.  
 
 
Independentment que el centre comercial funcioni, a partir d’aquest motor, nosaltres 
podem agafar com a municipi i adreçar-nos a aquest tipus de turisme ordenat i 
controlat, no podem crear un turisme massificat perquè ho faríem malbé tot, sinó un 
turisme ordenat i controlat respectuós amb el territori, una mica elitista, si volem, que 
tingui consideració d’aquests valors culturals i naturals, per tant, aquest turisme pel qual 
apostava el Dani Martín, el cultural si, natural si, senderisme, Parc Arqueològic, Parc 
Serralada, Parc Fluvial, creure en tots aquests valors, això és el que ens pot donar peu a 
un sector turístic que és molt diferent potser, del que es pot deduir d’aquest primer 
punt. No obstant això, nosaltres donarem suport. 
 
Algun comentari sobre les consideracions dels grups. 
 
Sr. Estapé.- Primer de tot agrair el suport en aquesta moció que hem presentat, doncs, 
als diferents grups. A Esquerra Republicana i a les seves aportacions, al grup del Partit 
Popular i al grup de Convergència i Unió.  
 
Crec que aquest és un tema molt important pel municipi, pel futur, per generar 
ocupació i riquesa de forma immediata al municipi i per poder desenvolupar projectes 
de futur, estem d’acord amb vostè que hi ha una oportunitat de futur que no existeix a 
dia d’avui però que la podem desenvolupar, segurament, amb molts anys a la vista 
però que hi es. 
 
La moció que hem presentat, i voldria fer aquí una petita esmena sense voler entrar en 
polèmiques, és molt similar a la que varem fer al juliol, bàsicament hem canviat un 
verb, on dèiem presentar recurs és donar suport al recurs que ha presentat l’equip de 
govern i hem canviat un paràgraf a proposta d’Esquerra Republicana, el demès es 
substancialment, per no dir idènticament, el mateix. 
 
Respecte als comentaris d’Iniciativa per Catalunya-Verds, dir que a nosaltres també 
ens preocupa molt el tema de la precarietat. No presentaríem o no impulsaríem 
aquesta moció si creguéssim que aquí es creen llocs de treball precaris i, per això 
varem fer, en el seu moment, diferents reunions i trobades tant amb el senyor Ovidi 
Huertas, que és el màxim responsable a la Comarca de Comissions Obreres, com amb 
el senyor Òscar Riu d’Unió General de Treballadors. 
 
De totes formes, jo la informació que tinc és diferent. Tinc entès que hi ha un pacte o 
una voluntat de conveni amb les diferents empreses per la qual es limitaran el nombre 
de festius  que els treballadors, doncs, treballaran, si no recordo malament, eren al 
voltant de dotze festius l’any, pensem que hi ha cinquanta-dos caps de setmana, tinc 
entès que hi ha una voluntat de repartir els beneficis que això suposa que, lògicament, 
la empresa ja en guanya però que hi ha una voluntat de retribuir per sobre del que és 
la mitjana del sector aquests treballs en cap de setmana. Que hi ha beneficis socials, 
fins i tot de guarderia i que les condicions laborals són, de mitjana, millors que en altres 
empreses del sector del comerç. 
 
Dit això, aquesta és la informació que m’ha arribat i com que aquest és un tema 
especialment sensible i si no fos així, doncs, nosaltres ens replantejaríem el sentit de la 
moció. En tot cas, amb el company d’Iniciativa estem disposats a poder fer les 
trobades que faci falta amb representants sindicals per acabar de concretar totes 
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aquests comentaris que en algun moment se’ns han fet arribar, que sabem que són 
difícils de traslladar a cadascuna de les botigues, dels comerços perquè aquí hi ha un 
model una mica complex, la Roca Village lloga els diferents establiments i aquí el que 
hi ha al final són diferents cadenes, totes molt grans i en les quals és difícil influir, però el 
missatge que tenim és diferent del que vostè té Sr. Martín i, per tant, ens interessaria 
poder-ho aclarir i estem a la seva disposició per poder fer alguna trobada i entrar en 
detall en aquest tema que és especialment important i, respecte a la pregunta del Sr. 
César Alcalá, què fem des del PSC doncs, primer hem presentat aquesta moció, una 
vegada al mes de juliol, la varem retirar perquè no hi havia consens suficient després 
d’haver estat debatent gairebé una hora, la tornem a presentar aquí, hem fet reunions 
amb el nostre partit polític a nivell comarcal, amb els nostres diputats que estan tant al 
Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats que estan, diguéssim, que són 
d’aquí, de la Comarca, el Sr. Jordi Terrades, el Sr. Román Ruíz i ens hem vist, també, 
amb el nostre grup comarcal i amb la diputada que porta aquests temes de comerç. 
 
A partir d’aquí, considero que això és prou important perquè ens oferim, doncs, en 
aquest cas a vostè com a regidor de l’àmbit de promoció econòmica, doncs, a 
participar en totes les reunions que faci falta que la nostra aportació sigui positiva i si 
cal, conjunta de tots els partits polítics que estem a favor d’aquest projecte, doncs, o 
davant del President de la Generalitat o davant del Conseller d’Empresa o davant del 
Director General de Comerç nosaltres ens oferim, tenim una experiència exitosa del 
darrer mandat que vàrem anar tots els partits polítics davant del Conseller de Política 
Territorial, en aquell moment el Sr. Nadal, perquè tirés enrere l’àrea residencial 
estratègica de La Torreta i ho vàrem aconseguir, doncs, potser també aquesta acció 
conjunta pot ser positiva perquè això no és un projecte de partit, no és un projecte 
d’un equip de govern, és un projecte de municipi. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. 
Sr. Dani Martín, alguna consideració més? 
 
Sr. Martín.- Dos pequeñas cosas simplemente para añadir algo. 
 
El señor, perdón, ya sabes que lo de leer..., no veo bien, Òscar Riu dijo “Nosotros 
velamos por los derechos de los trabajadores y por eso creemos que lo mejor es que la 
Roca Village no abra los domingos por que así la gente no ha de trabajar en festivos. 
Value Retail ya había dicho que la ampliación iba ligada a abrir los domingos, la 
ampliación de cien a ciento cincuenta tiendas”. 
 
Lo dijo Òscar Rius, Secretario General de UGT. 
 
Comisiones Obreras, un poco más duros dicen, simplemente un trozo, simplemente 
dice “Esta medida no generará más ocupación, entre otras cosas porqué ni el 
Ayuntamiento ni el centro comercial contratan, son las firmas las que han de decir si 
con la ampliación de los días de trabajo ampliaran o no sus plantillas y en ningún 
momento lo han dicho”. 
Esta es la opinión de los dos sindicatos mayoritarios pero a parte de eso, los sindicatos, 
como ha dicho bien Albert, defienden a los trabajadores directamente que son sus 
afiliados, desde el punto de vista político, como partido, nosotros creemos que un 
turismo comercial donde la gente donde va a acabar es viniendo a La Roca Village, 
comprando y largándose que es lo que están haciendo hasta ahora, no nos conviene. 
Es nuestra postura. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Dani Martín. 
Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Si.  
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Si fos aquest l’únic objectiu a nosaltres tampoc ens convindria i no parlo de nosaltres 
com a Esquerra sinó com a municipi i com el valor que tenim aquí, per tant, nosaltres el 
que si, i ara si com a Esquerra, hem valorat el que en podem treure d’aquest turisme. 
 
Hi haurà gent que només vindrà a comprar igual que a Andorra i hi ha gent que 
només hi va a comprar però hi ha molta altra gent que va a utilitzar el turisme, doncs, 
dels balnearis, del paisatge, de l’esquí, etc., per tant, en plena temporada d’hivern hi 
ha moltíssima gent que puja a Andorra només a comprar i altra que aprofita per 
comprar i aprofita per fer altres coses. Em sembla que molts ho hem fet i molts, igual, 
ho seguirem fent, però no vas a Andorra exclusivament a comprar o almenys no és el 
meu cas, per tant, el que nosaltres pensem és en això, en aconseguir que hi hagi gent 
que decideixi venir a passar un cap de setmana a la Roca, o al Vallès, o al Maresme 
on sigui i nosaltres puguem captar-lo a través de que ja està al poble per utilitzar el 
gran valor que tenim nosaltres com a municipi, això és la nostra..., el que busquem i el 
que volem generar, doncs, uns ingressos i un posar-nos en el mapa a nivell, a nivell, 
doncs, cultural i natural, etcètera. Si fos l’altre sentit, doncs, ja ho he comentat, no 
estaríem disposats, doncs, a això i menys, doncs, a que per una decisió d’aquest tipus, 
doncs, nosaltres anéssim a precari. 
 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. 
Sr. César Alcalá? 
 
Sr. Alcalá.- Si. Donar-li les gràcies per les seves explicacions al Sr. Miquel Estapé i dir-li 
que recullo el guant del que ha dit. Podem anar agafats de la mà per tirar endavant 
aquest projecte i estem oberts a tenir converses a dues bandes, a tres bandes, a 
quatre bandes per consensuar un pacte entre tots per poder-ho tirar endavant. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. César Alcalá. 
 
Jo, per cloure aquest debat, només fer dues consideracions és que a partir d’ara 
s’obre un treball important, un el que em va dir el President Artur Mas en el que 
treballarien que és les instruccions a la Direcció General de Comerç de canviar la Llei 
d’horaris comercials y la Llei de turisme, però especialment la d’horaris comercials de 
tal manera que recollís com a exempció la realitat singular del centre comercial de La 
Roca Village en el terme municipal de la Roca. Aquesta és una línia de treball ferma 
que té un procés i que, evidentment, no és per demà passat però si que en un any, un 
any i mig podem veure el resultat. 
 
L’altra línia es aquesta Llei que s’ha estat debatent i tramitant al Parlament de 
Catalunya, la Llei Òmnibus té que estar finalitzada a final d’any, admet esmenes. Aquí 
tots els grups municipals que tenen grup parlamentari a l’oposició del Parlament de 
Catalunya poden treballar amb els seus grups parlamentaris la possibilitat d’aquestes 
esmenes. Aquesta seria una ruta més ràpida. Aquesta ruta s’ha explorat, té possibilitats 
i si, realment, la Llei Òmnibus incorporés alguns articles modificadors de les lleis d’horaris 
comercials i de les lleis de turisme, el que hem estudiat nosaltres des dels serveis jurídics, 
bàsicament, és alterar dos articles, un de cada Llei, podríem obtenir el resultat desitjat i 
que la declaració de municipi turístic fos una realitat. 
Passem a votació. 
 
Perdó. Passem a votació de la urgència.  
Si. Aprovada la urgència per setze vots favorables i un negatiu.  
 
Passem a votació la moció. 
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Conclòs el debat per l’alcaldia, la moció es passa a votació que queda aprovada per 
setze vots a favor manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, del PSC, d’ERC 
i del P.P i un vot en contra manifestat pel regidor d’ICV-EUIA, la qual, literalment, diu:  
 
 

“Antecedents 
 
Atès que: 
 

- En sessió plenària de 27 de gener de 2011 es va ratificar per unanimitat l’acord 
que la Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2010, en què es va aprovar 
sol�licitar a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, la 
determinació de la Roca del Vallès com a municipi turístic als efectes del que 
disposen els articles 2 i 3 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris 
comercials. 

- El president de la Generalitat, el Sr. Artur Mas, i el conseller d’Empresa, el Sr. 
Mena, han manifestat repetidament que la primera prioritat en aquests moments 
és la creació de llos de treballs i l’eliminació de traves a la creació d’empreses.  

- El sector turístic és un dels pocs sectors en creixement actualment que permet 
generar llocs de treballs, atraure inversions i generar riquesa. Dins del sector del 
turisme als darrers anys ha tingut un important creixement l’àmbit del turisme 
comercial. El turisme es concentra en els períodes de vacances, caps de 
setmana i dies festius. Per aquest motiu, és important que els projectes de turisme 
comercial puguin obrir en dies festius i això és sols possible amb la normativa 
actual mitjançant la declaració de municipi turístic.  

- La Roca del Vallès rep en aquests moments 2,7 milions de visitants, amb més 
d’un milió de turistes, que visiten el municipi atrets pel projecte de turisme 
comercial del centre la Roca Village.  

- Després de 10 anys de funcionament d’aquest centre  no ha provocat cap 
prejudici al comerç i els serveis de proximitat, tot al contrari ha tingut efectes molt 
positius per a la restauració de l’entorn. La declaració de municipi turístic 
permetria impulsar més iniciatives per a potenciar els comerços, hosteleria i 
restauració de l’entorn i rendibilitzar la visita del municipi dels 2.7 milions de 
visitants actuals. 

- La no declaració de municipi turístic posa en greu risc la creació de 400 llos de 
treball, la inversió de 25 MEUR a la Roca i uns molts importants ingressos 
municipals.  

- La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya ha denegat la 
sol�licitud de declaració de municipi turístic de la Roca del Vallès.  
 
Propostes d’acord 
 
Per tots els fets exposats anteriorment els regidors i regidores del Grup Municipal 
del Partit dels Socialistes de Catalunya proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents acords: 
 

1. Traslladar al president de la Generalitat, el Sr. Artus Mas, i al conseller d’Empresa 
i Ocupació, el Sr. Francesc Xavier Mena l’absolut desacord del Consistori de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb la resolució de la Direcció General de 
Comerç de no declarar com a municipi turístic la Roca del Vallès perquè això 
pot suposar perdre una molt important oportunitat de crear 400 llocs de treball i 
una inversió de 25 milions d’euros, en un projecte fonamentat en el turisme 
comercial. El turisme és actualment l’únic sector a Catalunya en creixement que 
permet generar  llocs de treball i després de 10 anys d’experiència el projecte de 
turisme comercial que la Roca del Vallès ha demostrat, segons estudis objectius, 
que no perjudica gens el comerç de proximitat, ni de la Roca, ni dels municipis 
de l’entorn. 
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2. Donar suport al recurs que ha anunciat la presentació l’Ajuntament de la Roca 

del Vallès davant la resolució de la Direcció General de Comerç de denegació 
de declarar la Roca del Vallès com a municipi turístic tenint en compte, com a 
mínim, els següents arguments: 

a. La resolució no valora l’impacte econòmic i social de la declaració de 
municipi turístic que s’estima en uns 100 milions d’euros. 

b. El municipi de la Roca és una zona d’afluència turística actualment, 
amb 1.3 milions de turistes anualment, fonamentat en el turisme comercial. 
Aquest nou concepte no està regulat a la llei però no per això hem d’entendre 
que està prohibit. La interpretació restrictiva de la llei d’horaris comercial és un fre 
a la innovació i en la inversió en el desenvolupament econòmic de nous sectors, 
com és el cas del turisme comercial. 

c. La no declaració de municipi turístic de la Roca generaria un important 
greuge comparatiu amb els 87 municipis turístics declarats a Catalunya, la 
immensa majoria dels quals reben la visita de molts menys turistes que a la Roca 
del Vallès. 
 

3. Explorar vies d’entesa amb els respectius grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya per a afavorir les modificacions legislatives necessàries, de manera 
que no es perdin oportunitats d’inversió i generació de llocs de treball en 
projectes de turisme comercial en dies festius, com el que es planteja a la Roca 
del Vallès. “ 

 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA A L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS 
SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ  
 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a la següent moció que és la que ha presentat el grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya- Verds sobre la renda mínima d’inserció. Té la 
paraula el Sr. Dani Martín. 
 
Sr. Martín.-  Un momento que creí que ibas a decir primero el d’Esquerra . En primer 
lugar, pedir disculpas por no haber traído fotocopias, creí que estaban hechas, por lo 
tanto, perdón. Haber no voy a pasar a leerlo, son 3 folios. Básicamente, es una moción, 
no nos estamos inventando en al Roca, es una moción que se está presentando en 
todos los municipios, con matices, sin matices. Es una moción que también de otras 
formas están saliendo en Consells Comarcals, etc. Aquí estamos hablando de la renda 
mínima de inserción que es un proyecto una ley, que en catalunya lleva más de 20 
años de aplicación, en el cual es un sistema por el cual los más desfavorecidos es su 
último peldaño antes de ir a la marginalidad. En julio de este año, en la Ley 27 de julio 
de este año, dentro de las medidas fiscales y financieras elaboradas por el gobierno 
de la Generalitat , se modificaron las modalidades de pago, pero también se hicieron 
modificaciones de fondo y de forma. Modificaciones de fondo en el cual se 
cambiaban los criterios para que las personas accedieran a esta renta mínima de 
inserción i formales por tiempo de estancia , etc, etc. Esto se hizo el mes de julio, se 
aplicó en el mes de agosto y la primera gran, la medida más visual fue que se cambió 
el modo de pago. El modo de pago era por transferencia bancaria y se hizo durante 
el mes de agosto por cheque. Evidentemente se comunicó a todos los beneficiarios de 
esta renta, que son unas 34.000 familias en toda Catalunya i se le comunicó por vía 
escrita. El gran problema que nosotros vemos aquí es primero se comunica por escrito 
q unas 34.000 familias que están en una situación especial, están en la línea de la 
exclusión y la mayoría de ellos... por ejemplo, yo hoy he estado hablando con una 
familia que viven debajo de un puente, pero bueno, se cambió el sistema de pago, 
sólo para el mes de agosto, eso es verdad y a partir de ahí se vuelve por trasferencia 
bancaria i los datos que se tenían o los que yo conozco es que hay 8.000 personas que 
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no han ido a recoger esta renta, que son la renta mínima de inserción está, lo tengo 
apuntado por algún lado , en seiscientos cuarenta i pico euros en el caso más bajo i 
setecientos i pico. Dentro de la propia ley, también se dice que nadie podrá cobrar 
por encima del salario mínimo interprofesional, que es una modificación que hay 
también sobre la legislación de 2003, donde se hablaba de un baremo en función de 
los miembros de la unidad familiar. Más o menos esa es la fase de exposición i en esa 
fase en la cual es simplemente exposición de los hechos, ¿ Qué acuerdos sugerimos 
nosotros que tome el Ayuntamiento de la Roca? Que es donde en la comisión 
informativa no nos pusimos de acuerdo los grupos políticos.  
 
Proponemos un primer acuerdo en el cual este pleno tome el acuerdo de hacer llegar 
a la consejería de bienestar i familia  y a la conserjería de empresa i educación el 
malestar y el rechazo del Ayuntamiento de la Roca del Vallès a las últimas decisiones 
en relación al PIRMI porqué entendemos que suponen un desprecio al mundo local y a 
los técnicos de servicios social básicos y a las muchas personas que participan del 
PIRMI, así como del retroceso en las linias de trabajo que ayudan a favorecer la 
igualdad i el derecho de todos los ciudadanos. Este primer punto se justifica porqué 
fue motivo de polémica y se justifica porqué al fin y al cabo esta ley que se ha 
establecido a nivel de la Generalitat , quién luego lo tiene que sufrir i quién luego lo 
tiene que gestionar son la unidades básicas de asistencia social de los ayuntamientos 
que es la primera trinchera en la cual va el ciudadano a pedir esta renta, este PIRMI, 
esta renta de inserción , por lo tanto, es una ley que nos ha venido de arriba, pero que 
al final seguiremos cobrando todos los ayuntamientos por derogación del Consell 
Comarcal. 
 
El segundo punto es que acordemos pedir al gobierno de la Generalitat que proceda 
al pago urgente a todas aquellas personas que todavía no han recibido la prestación, 
todo y que cumplen los requisitos establecidos por la ley gentle pirmi i además que el 
sistema de pago sea siempre por transferencia bancaria. Este es un punto que 
simplemente es poner de manifiesto que se han cambiado los requisitos para tener 
acceso a esta renta mínima de inserción, se han cambiado. Es más duro además hay 
una resolución por parte del Colegio de Asistentes sociales que lo pone de manifiesto y 
además se ha cambiado sin consultar-les y la parte esta de que sea así, pero por 
transferencia bancaria, evidentemente se formó y a partir de septiembre se está 
pagando por transferencia bancaria, por lo tanto se podría quitar.  
 
El punto 3 dice : pedir al gobierno de la Generalitat la suspensión del decreto de 
despliegue de la ley para poder llegar a propuestas de mayor consenso entre el 
mundo local, los agentes sociales, etc, etc.  
 
Es decir que una ley que nació, en su momento, en el Parlament de Catalunya sin 
haber consultado a los técnicos, que por favor la paralicemos, escuchemos porqué tal 
vez la justificación de haber redactado esta ley que era el buscar al listo, al que 
estafaba, al que cobraba sin tener derecho, a áquel que no estaba en el país y que 
había conseguido el derecho y que se había ido, nosotros creemos que esta ley lo que 
hace es matar las moscas a cañonazos, teníamos unas unidades básicas de asistencia 
social que son las que deberían de detectar a estas personas que están estafando a 
un sistema y que realmente lo que están haciendo es hacer daño a otras personas i 
que tal vez sí que tienen lo derechos y que además es muy necesario porqué además 
en la propia ley se dice que los requisitos para acceder a ella serán más duros, por lo 
tanto pongamos de acuerdo todos y escuchemos a los profesionales. 
 
En el punto cuatro pedimos manifestar al gobierno de la Generalitat de Catalunya la 
voluntad del ayuntamiento de la Roca del Vallès la voluntad del ayuntamiento de la 
Roca del Vallès y de los servicios sociales municipales de formar parte en el debate 
para la reforma del programa del PIRMI y para que impulsemos, ya que estamos en 
ese debate, que impulsemos un nuevo plan para la lucha contra la pobreza en 
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Catalunya. Estamos en una situación donde a primeros del mes de septiembre salió un 
escrito por parte del colegio de educadores sociales i demás donde decía que en el 
año 2012 tendremos 1.200.000 catalanes que estaremos en el umbral de la pobreza y, 
por lo tanto,  lo que tendríamos que empezar es a preocuparnos de realizar un plan 
para luchar contra la pobreza en nuestro país. 
 
En el punto quinto pedimos pedir a la Conserjería de bienestar i familia y a la 
Conserjería de empresa y ocupación que nos de más recursos para reforzar a los 
servicios sociales de la unidades básicas locales que serán las que están saturadas, 
sobrepasadas y me imagino que eso lo sabemos todos. Con los recursos que hay 
escasos, evidentemente no podemos hacer frente a todas las peticiones que tenemos. 
Me imagino que también el Ayuntamiento de la Roca de necesidades de cara hacia 
la marginalidad i evidentemente, también se pide un mayor seguimiento de las 
personas que están percibiendo este PIRMI para evitar fraude i demás.  
 
En el punto sexto y último pedimos trasladar este acuerdo, si lo acordamos hoy, al 
gobierno de la Generalitat, evidentemente, a todos los grupos parlamentarios, a la 
Federación de municipios, a la asociación de municipios, agentes sociales, colegios 
profesionales. Básicamente, es poner de manifiesto que estamos en desacuerdo con 
una ley que se tomó, no vamos a decir que con nocturnidad, premeditación y 
alevosía, pero digamos que con poco debate. Creo yo que se tomó con criterios 
economicistas en un sector donde digamos que la economía no debería ser la que 
primara, con una excusa que era el pillar a los defraudadores, que ahí estaremos 
todos de acuerdo, pero que evidentemente se ha demostrado que ha generado más 
daños que perjuicios.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil?  
 
Sr. Gil.- Bé, no sé si hi haurà matisos a fer o caldran algunes coses que algú vulgui 
avaluar la possibilitat que sigui una moció conjunta i que pugui ser aprovada. Això en 
tot cas, li pertocarà a Iniciativa el mirar si es pot acceptar o què, però en principi 
nosaltres en el fons hi estem totalment d’acord, en les formes que es van fer totalment 
en contra. Quan abans hem comentat que hi havia coses que potser prenem massa 
decisions en un sentit en què hem de fer reduccions, hem de fer grans retalls, grans 
ajustos, no sé. Amb diversos temes són línies vermelles que no haurien de passar. 
Després en la moció que presentarem nosaltres també estarem en un discurs similar, 
no?, per tant, hi ha coses que n es poden permetre i una d’elles també és traslladar el 
problema que, malauradament, està en aquests límits i que també poden rebre 
aquest tipus d’ajudes i que per això poden rebre aquest tipus d’ajudes que nosaltres 
aquí en el poble no sé la quantitat de gent. El que sí que se’ns va comentar és que 
això havia aflorat 2 casos que es podien considerar de frau o que poder no era cert. 
No sé la proporció d’aquests 2 casos  respecte a quants, però el que sí que és cert és 
que hi ha moltes maneres de trobar aquest frau d’aquesta gent que no li pertoca 
rebre un ajut així. Si ens anem al cantó de la marginalitat, que estan moltes d’aquestes 
famílies que estan en aquestes situacions doncs ens toca ajudar-los. Això és el quart 
món, del qual hem parlat abans del tema de solidaritat del propi país, no, per tant, 
nosaltres hem estat durant molts anys, Catalunya érem l’hòstia i bé, poder no hem 
estat mai tant l’hòstia, si tenim les possibilitats que hi hagi 1.200.000 persones que 
puguin arribar a estar d’aquí a un temps en el límit de la pobresa, per tant, una 
vegada més això et facilita arribar al mateix lloc i és si podem ser solidaris amb els altres 
quan en el nostre país tenim unes situacions tant i tant greus, per tant, quan ets solidari 
amb el que et sobra i et sobra molt poder estar molt bé i endavant i com ho hem 
acceptat abans amb el tema de la solidaritat amb l’Africa i amb tants i tants casos 
que haurem de trobar, però el que no podem permetre tampoc és aquesta cosa que 
sigui que perquè nosaltres hem de fer els deures que ningú fa en un suposat estat 
i...que ningú està disposat a fer i que un president diu nosaltres ho arreglarem i nosaltres 
ho portarem endavant, doncs hem de dir que prou, no? Que potser aquestes coses no 
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es poden permetre tampoc i des de la Roca com de des de tants altres ajuntaments, 
hem de fer sentir com a mínim la nostra veu. Esperem que Convergència i el P.P. s’hi 
puguin afegir o ara sentirem el seu sentit, però si no hem d’avaluar que això igualment 
arribi on calgui a la Generalitat coma dit el Dani o a qui pertoqui perquè certes 
retallades no es poden fer, certs ajustos no es poden arribar a fer. Gràcies 
 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. César Alcalá?  
 
Sr. Alcalá.- Sí, estic d’acord amb una de les paraules que ha dit el regidor Dani Martín 
perquè en les mateixes es va expressar el 12 d’agost passat el portaveu del P.P. al 
Parlament que això del frau és matar mosques a canonades i ho ha dit ell fa un 
moment i amb això coincidim, no? I és veritat, jo crec que sí que s’ha d’anar a lluitar 
contra el frau i s’ha de buscar tots els mitjans perquè aquestes persones que necessiten 
aquest ajut per part de les institucions el puguin rebre i fins ara hi ha hagut la vista 
grossa amb molta gent que ha cobrat i hauria d’haver cobrat, però realment 
considero i tot i que nosaltres estem aquí per fer política, que hi ha altres instàncies, hi 
ha altres llocs com el Parlament de Catalunya on s’ha de debatre aquests temes i on 
s’ha de posar les bases perquè tot això no passi, per tant, podríem estar d’acord en 
què nosaltres podem transmetre la nostra preocupació perquè no es torni a produir 
frau i perquè també s’ha de fer retallades perquè estem en un moment de crisi i en un 
moment de crisi poder les persones que més ho necessiten són les que menys haurien 
de patir aquestes retallades, però si totes les persones que han fet un frau hem 
aconseguit retallar i a les altres persones no se’ls hi retalli, doncs hem aconseguit una 
victòria, no?, per tant, el nostre vot serà d’abstenció perquè considerem que hi ha 
altres instàncies més altes que han de debatre i han de posar  solucions a tots aquests 
problemes. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Alcalá. Té la paraula la Sra. Montserrat Ametller, regidora de 
Benestar Social.  
 
Sra. Ametller.- Gràcies, alcalde. Bé, com bé deia el Dani, és una moció genèrica que 
s’ha portat a molts altres ajuntaments i aquest és una mica el quid de  la qüestió que 
també apuntada ara el César Alcalá. Abans de res, aprofitaria fer-vos 5 cèntims que 
tenim aquí al municipi i atesa la consulta  que ens han fet . De casos que rebin aquesta 
renda del PIRMI, tenim 26 persones, que són 26 famílies. D’aquestes 26 la majoria han 
cobrat a hores d’ara correctament. 2 tot i estar ben valorades, són les que encara no 
han cobrat. Una, que estava fora de viatge, de vacances, per tant, aquesta doncs, 
s’haurà de sotmetre al que diguin els serveis tècnics i 3 també han sofert retard perquè 
havien tingut un canvi de domicili, per tant, la casuística de la Roca que és per la qual 
vetllem i per la que tenim la responsabilitat de vetllar, crec que està força aclarida. 
 
Si és veritat que aquest any, com també deia l’exposició de motius que no ha llegit, 
però bé, jo crec que potser també valia la pena llegir-ho, en fi, la moció que presenta 
Iniciativa s’ha augmentat força la demanda, aquí a la Roca també, s’ha augmentat 
molt les peticions, no així les estimacions, atès que en la majoria dels casos i 
considerant que aquest PIRMI és una prestació social, és a dir, té la funció que té, no 
vol ser un subsidi després de l’atur, tot i que si ha convertit en molts casos. D’altra 
banda molta de la gent que havia fet aquesta demanda era gent que havia fet 
aquesta demanda era gent que tenia patrimoni i per tant, en la consideració del PIRMI 
si tens patrimoni, no es valora al menys als nostres serveis tècnics que en aquest sentit 
així ho han fet i responen a la normativa que hi ha vigent , per tant, més o menys 
aquest any 2011 tenim les mateixes estimacions que l’any 2010 per aquest motiu.  
 
En quant si són PIRMIS socials o laborals, que això també és el que modifica la llei, la 
majoria dels de la Roca són socials; dels 26, 24 són socials i només 2 són laborals, és a 
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dir són gent que un cop acabada la prestació d’atur, tornen a demanar més prestació 
i se’ls ha concedit.  
 
La modificació que la llei preveu que això vagi per una altre camí, que cada prestació 
tingui la seva funció i que per a cada situació  n’hi hagi una de, de fet, el que 
persegueix la llei és que realment, i amb això crec que podríem estar d’acord, els que 
ho necessitin realment, tinguin i puguin rebre aquesta prestació si és veritat que en 
alguns d’aquests paràgrafs que exposes i nosaltres com a convergència estem 
d’acord en el sentit que el mètode, la manera en què s’ha fet, no. És a dir, no 
compartim la manera en què s’ha dut a terme aquesta revisió, tot i que entenem que 
la revisió hi podríem estar d’acord en què es fes i que es vetllés pel frau. Crec que és un 
objectiu amb el qual tots hi podem estar d’acord. Ara bé, també dit això tal com està 
redactada la moció, hi ha un dels paràgrafs de l’exposició de motius que entenem 
que ja s’ha modificat que és el del xec que ja torna a estar per transferència bancària 
i pel que fa als acords podríem estar d’acord en els punts 4 i 5 en què demanem més 
diàleg, demanem poder participar en la reforma d’aquest programa de renda mínima 
d’inserció, el PIRMI. Els ajuntaments, tots els agents socials demanem més suport, més 
diners, més recursos per reforçar els serveis socials bàsics, amb això hi estem d’acord, 
amb els altres punts, no hi podem estar. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Ametller. Algun comentari Sr. Estapé en nom del PSC de la 
Roca?  
 
Sr. Estapé.- Sí, nosaltres donarem suport a la moció, íntegrament a tita la moció 
presentada. Com que aquest és un tema que s’ha debatut àmpliament a tots els 
mitjans de comunicació i al Parlament de Catalunya no farem cap més comentari. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, algun altre comentari? Algun altre torn? Sr. Dani Martín? 
 
Sr. Martín.-  Si me lo permite sí. A ver, en la comisión informativa ya comenté que 
nosotros en la parte de antecedentes no tenemos ningún problema. Yo creo que 
podríamos llegar a un redactado que nos pusiéramos de acuerdo todos. El problema 
lo tenemos en la parte de acuerdos. En la parte de acuerdos, esta moción lo que 
intenta recoger es lo que han expresado los colegios profesionales; uno, lo que han 
expresado los Consells Comarcals; dos i luego, evidentemente, la visión de iniciativa. 
 
Básicamente, Montse en tus posiciones estoy casi todo a favor. Yo tengo aquí una 
circular que pasó Benestar i Família a las unidades básicas de asistencia social i a mi 
hay un punto que me hace mucha gracia donde dice: “ expedientes de renda de 
inserción pendientes: todas las solicitudes registradas a partir del 1 de julio se 
desestimarán automáticamente” . Es decir, ni se estudiarán. Las solicitudes presentadas 
con anterioridad al 1 de julio y que todavía no han estado resueltas quedaran en 
propuestas de aprobación, pero no hay fecha de cuándo podrán pasar a ser nómina. 
Yo creo que eso es algo muy fuerte. Le podemos buscar sinónimos, antónimos, lo que 
queramos, pero es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, yo creo que el redactado de 
los acuerdos no ataca a nadie, a ningún partido, somos todos los ayuntamientos  
somos los que estamos en primera línea de fuego y vamos a tener que decir a nuestros 
ciudadanos que llegan a esa línea de exclusión que no, que no porqué nos lo están 
diciendo, que les tenemos que decir que no y entonces, evidentemente que tenemos 
que derivarlos, hacia adónde ? hacia el Xipré ? Hacia dónde porqué también están 
colapsados. Entonces nosotros lo que estamos expresando en esta moción es 
volvamos al Parlamento que es el sitio donde evidentmente se tiene que discutir y 
redefinamos que queremos hacer, hagamos un plan contra la pobreza . Pero César, 
no nos olvidemos, la primera línea de fuego es el Ayuntamiento, estamos asumiendo 
algo que no nos toca, nosotros recibimos supongo todavía la subvención por parte del 
Consell Comarcal y la Roca los administra. No nos toca, pero recibimos los guantazos y 
por lo tanto, tenemos que decir a las instancias superiores que nos están poniendo en 
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un problema porqué nos están poniendo porqué a nuestros ciudadanos no los vamos 
a poder satisfacer de nuestras necesidades básicas. Si queremos una redacción 
donde pongamos eso, vale, pero evidentemente, yo creo que en nuestra parte de 
acuerdo de la moción no hay nada que sea agresivo hacia a nadie. Yo, perdona 
Montse, yo normalmente no leo literal porqué la vista a corto no me da muy bien y por 
lo tanto difícilment leeré literal. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Algun altre comentari Sr. Albert Gil?   
 
Sr. Gil.- Sí, nosaltres votarem la moció d’Iniciativa tal i com l’ha presentat, entenent que 
si amb el canvi dels antecedents hi hagués alguna possibilitat, però hem entès que els 
punts 1,2 i 3 no es poden acceptar. Creiem que són punts que en una moció així, si no 
es desvirtua totalment el sentit de la moció. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.-  Sr. Albert Gil? Sr. César Alcalá, Sra. Montserrat Ametller? 
 
Sr. Ametller.- Sí, gràcies. El que acabes de llegir Dani, jo no en tinc constància, 
realment el que has llegit és molt fort, però d’exemples concrets que a partir de l’1 de 
juliol no es posin ja valoració.  Altra cosa és que hi ha d’haver una llei, hi ha una llei que 
està en marxa i que ens cenyim al context d’aquesta llei, però si ens cenyim al context 
de les paraules que has llegit, realment són inacceptables totalment, estic totalment 
d’acord. Vull entendre que la normativa que penja d’aquesta remodelació, d’aquesta 
reforma és la que donarà curs a aquest expedient, no que pel fet d’haver-se entrat a 
partir d’una data determinada un ja no tingui dret a cap prestació. Vaja, no m’ho crec 
que pugui ser així en aquest sentit i l’altre que has comentat, que em fa gràcia la 
conclusió és que bé, que ho hem de fer per “derecho al pataleo”, tenim molts 
mecanismes, però potser no seria el d’aquesta moció.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Montserrat Ametller. Sr. Miquel Estapé? 
 
Sr. Estapé.- Cap comentari. 
 
Sr. Alcalde.- Passem a votació la urgència  
 
Aprovada la urgència per unanimitat, passem a votar la moció 
 
Aprovada per 9 vots favorables i 8 abstencions. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa a votació la moció que queda aprovada per 
9 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals de PSC-PM, d’ERC i 
d’ICV-EUIA i 8 abstencions dels regidors dels grups municipals de CIU i P.P., la qual, 
literalment, diu:  
 

“Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa 
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció). L’Ajuntament de La Roca 
del Vallès en fa una valoració positiva del mateix, considerant-lo un bon 
instrument d’intervenció social que ha facilitat que moltes persones superin les 
dificultats socioeconòmiques per les que han passat i que evita l’extrema 
pobresa.  

L’Ajuntament de La Roca del Vallès considera que el PIRMI és un bon programa 
que cal millorar des del consens i que ha d’evolucionar per adequar-se més a la 
realitat actual, adaptant els ajuts a la diversitat de situacions socials que es 
plantegen, fugint de la criminalització de les persones participants en el 
programa i evitant el manteniment de possibles situacions irregulars d’alguns/es 
perceptors/es de la RMI amb un major nombre de professionals 
d’acompanyament i suport.  



 

 77 

Per a l’Ajuntament de La Roca del Vallès, la lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social són qüestions fonamentals i que es considera que el grau de desigualtat 
d’una societat afecta de forma directa el benestar de la ciutadania, al seu futur i 
a la mateixa capacitat de desenvolupament econòmic. 

Atès que durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, 
de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern 
de la Generalitat ha decidit canviar temporalment la forma de pagament de la 
RMI i ha aprovat, el 30 d’agost de 2011, un nou Decret de desplegament de la 
Llei de la renda mínima d'inserció que modifica sustancialment els requisits per 
participar i mantenir-se al programa. 

Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips 
socials bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació a l’accés, el 
manteniment i la sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa 
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), essent els i les 
professionals municipals qui coneixen la realitat de la RMI, qui coneixen les 
situacions concretes que hi ha darrera dels expedients. 

Atès que amb la modificació del sistema de pagament de la Renda Mínima 
d’Inserció, abonant la prestació amb xec nominatiu enlloc de per transferència 
bancària com sempre s’havia fet, sense previ avís ni comunicació als Serveis 
Socials Bàsics i en ple període de vacances estiuenques, ha provocat patiment i 
angoixa a 34.000 beneficiaris de la RMI de les que depenen 110.000 persones i en 
alguns casos no haver percebut la prestació a hores d’ara; i s’han provocat 
dificultats serioses als equips professionals municipals responsables del seu suport 
social i una major despesa dels Ajuntaments i Consells Comarcals. 

Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de 
beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i 
reforçar la solidaritat i el compromís vers els/les que més pateixen.  

Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen 
situacions molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics 
extremadament reduïts; persones en situació de pobresa extrema on sovint s’hi 
afegeixen greus dificultats socioeducatives i de salut. 
  
Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que 
estem parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de 
prestacions que conforma el nostre sistema de protecció social. És el darrer 
recurs que tenen les persones sense feina i amb la resta de prestacions 
esgotades. És una prestació de supervivència per moltes persones i també per 
moltes famílies amb infants a càrrec que pateixen indirectament la pobresa. 

Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar 
Social, celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del 
25 de juliol, es va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei 
de la RMI, que modifica diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els 
col�legis professionals, els sindicats, la patronal del sector, les entitats socials 
presents, i el món local van manifestar el seu malestar per haver rebut una 
convocatòria sobtada que impedia aportar millores a la proposta de Decret .   

Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s’han produït 
s’han realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de grups 
parlamentaris, amb el món local, i els sindicats i les entitats socials. 

Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un 
seguiment acurat dels beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos de 
formació i orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació. 
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El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès els següents acords: 

ACORDS 

1. Fer arribar a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació el malestar i el rebuig de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès a les seves darreres decisions en relació al PIRMI per entendre que suposen 
un menysteniment al món local, als i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les 
moltes persones que participen del PIRMI, així com un retrocés en les línies de 
treball que ajuden a afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania. 

2. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el pagament 
urgent  a aquelles persones que encara avui no han rebut la seva prestació tot i 
complir amb els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de pagament de la 
RMI sigui sempre per transferència bancària.  

3. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de 
Desplegament de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins a poder arribar a una 
proposta de major consens amb el Món Local, els Grups Parlamentaris, els Agents 
Socials, el Tercer Sector Social, els Col�legis Professionals i la ciutadania en 
general. 

4. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès i dels Serveis Socials Municipals de participar 
del debat per la reforma del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció i per l’impuls d’un nou Pla contra la Pobresa a Catalunya. 

5. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis 
Socials Bàsics i que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones 
participants al PIRMI, així com un major nombre de serveis i recursos de formació i 
orientació laboral. 

6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC, als agents 
socials, al Col�legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col�legi de 
Diplomats en Treball Social i Assitents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer 
Sector Social.” 

 
 
 
 

MOCIÓ PRESENTADA PER ESQUERA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL 
SISTEMA SANITARI PÚBLIC 

 
 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a la moció que ha presentat el grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya en defensa del sistema sanitari públic. Té la paraula el representant 
d’Esquerra republicana de Catalunya, el Sr. Albert Gil. 
 
Sr. Gil.- Bé, gràcies. No sé si saltar-me també el tema dels antecedents, encara que en 
els antecedents és on es fa política, no?  
 
Bé, és un tema que tots coneixem doncs, aquí s’està començant a retallar o a ajustar. 
L’exemple que ens posava l’alcalde en altres punt sobre el sistema i la manera de fer 
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justos en podríem estar d’acord tots, perquè malauradament en aquest temps de crisi 
qui més qui menys i des de les regidories ho estan patint i ja ho hem viscut en el 
mandat anterior, es comença a veure el que podràs fer i el que no podràs fer i on pots 
retallar i on no pots retallar, però creiem que el sistema permet un gran marge de 
retalls, d’ajustos i de racionalització de despeses.  
 
Les racionalitzacions poden caure en molts llocs, però no poden caure directament en 
els serveis bàsics que rebem com a ciutadans. Hem vist en aquests mesos que 46 àrees 
bàsiques han quedat tancades a la nit quan es diu per part dels polítics, en aquest cas 
en representació, el conseller diu que hi ha llocs que on hi havia una visita o dues, en 
tota una nit, d’urgències. Se’ns fa difícil creure que una o dues visites d’urgències pugui 
mobilitzar tot un poble i una comarca a defensar el que ells creuen que són unes 
urgències bàsiques o perquè poder la gent malauradament en un cas que puguin ser 
greus, ja els deriven als hospitals, no?. En aquest context, nosaltres el que no podem 
acceptar és les retallades i les retallades indiscriminalitzades com sembla que s’estan 
produint. No ho diem nosaltres. Només cal escoltar als propis metges i als usuaris que 
s’han vist obligats a marxar d’un hospital on encara els metges els hi diuen que han de 
marxar x dies, però que les normatives o el tancament de quiròfans o el tancament de 
sales o el tancament de zones dels hospitals el que obliga és a què la gent hagi de 
marxar cap a casa seva. Nosaltres creiem que cal donar continuïtat al model sanitari 
públic complementant els ajustos sanitaris públics complementan els ajustos necessaris 
que facin un servei més sostenible i racional, però evitant sobretot el model excloent i 
privatitzador. El conseller va dir que la gent s’hauria de començar a plantejar el tema d 
eles assegurances mèdiques privades i això et fa sentir amb els models americans, en 
els quals una persona que no es pot pagar un servei sanitari privat queda exclosa 
automàticament d’una necessitat tan bàsica, per tant, nosaltres portem la moció amb 
els següents acords que és manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’han pres 
des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que posen en perill un 
dels pilars bàsics de l’estat del benestar com és el sanitari públic i universal.  
 
Expressar el nostre convenciment que cal continuar el nostre sistema sanitari públic que 
ofereixi serveis de qualitat i garanteixi els drets de la salut de tota la ciutadania. 
 
Demanar al Departament de Salut de la Generalitat el màxim consens i diàleg amb els 
professionals, usuaris i les administracions a l’hora de prendre determinades noves fites 
amb l’àmbit sanitari.  
 
Mostrar el compromís de treballar des de l’Ajuntament i en col�laboració amb la resta 
de les administracions per garantir que no es retalli cap servei sanitari bàsic amb el 
qual ens beneficiem tots els ciutadans i per últim fer arribar aquest acord al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la Federació Catalana de 
Municipis. Bé, bàsicament és el que estem fent avui que és fer molts política de país, 
però en els ajuntaments també ens toca fer-la i bé, aquí és on també ens toca al final 
veure que com ja he dit dues vegades, però no em cansaré de dir rebem unes 
retallades, rebem un no haver fet els deures o unes herències d’un país que quan érem 
6 milions ja creixíem i vam posar un llistó molt i unes prestacions molt altes i un lloc on la 
gent si s’havia d’operar en una altra part de l’estat o operar-se aquí, preferia venir 
aquí. Vam acceptar un cèntim sanitari per litre de benzina i així poder rebaixar llistes 
d’espera i així aconseguir que la gent tinguéssim millor qualitat de vida i tot això és una 
herència, però són unes coses que s’han anat guanyant des d’un govern d’esquerres, 
de progrés o un tripartit, anomenem-lo com ens agradi més, però que també ha 
buscat moltes vessants socials i no podem acceptar que una vessant social com és 
aquesta es vulgui excloure d’un dret com és aquest. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari, Sr. Dani Martín?  
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Sr. Martín.- Sí, evidentemente nosotros asumimos la visión d’Esquerra al 100%, por no 
decir al 120%. Hoy lo que estamos visualizando es que aquello que en la comisión 
informativa llegamos a la conclusión que no íbamos a hablar de recortes, sinó que 
íbamos a hablar de optimización de recursos. Hemos estado hablando con Marta que 
nos decía que el 50 % de la subvención de la escuela de música no nos venía, que 200 
€ de la escuela bressol no nos viene. Hemos hablado del tema de la renta mínima de 
inserción y ahora hablamos del tem sanitario. Estamos en una situación mal 
económicamente, nadie la niega, faltaría más, no? Pero en economía, en las clases 
d’economía siempre se dice que el ejercicio de la política es administrar los recursos y 
cuando estos recursos son escasos y son más escasos y tienen usos alternativos, la 
política es decidir dónde van a ir esos recursos y esos como dijo Albert en la comisión 
informativa son modelos y probablemente lo que tendríamos que pedir-nos y sentar-
nos en este país es que modelo queremos de servicios sociales en este país. De todo lo 
que son servicios, sanidad, enseñanza, etc, etc, etc. Estamos hablando de recortes, 
pero es lo que hay, son recortes, pero a lo mejor habría que recortar en otro lado y no 
de lo que son los pilares básicos, lo que nos hemos dotado en la época de bonanza, 
por lo tanto, nosotros creemos que es una moción asumible al 120%.  
 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. César Alcalá ?  
 
Sr. Alcalá.- Abans el Sr. Manel Álvarez ha dit com de difícil és fer un pressupost, 
quadrar-lo i que et surti positiu al final, no? Després  de l’exercici. Per a una persona 
que governa en aquest cas el president Mas i el seu govern, jo crec que no deu ser 
massa fàcil fer una retallada i sobretot amb un sistema que és prioritari en la gent. És a 
dir, la sanitat, jo crec que no hi ha cap polític que tingui ganes de retallar en sanitat 
perquè sap que es tirarà tota la població a sobre, és més fàcil retallar en altres coses. 
També és molt complicat poder dir als treballadors de la sanitat que el 50% de la paga 
de Nadal que no la cobrin, sembla que com va dir una persona ara fa poc temps, 
sembla que el president Mas no tingui ganes de tornar a guanyar les eleccions dins de 
4 anys perquè s’està tirant tot en contra, no?. Potser és la política que s’ha de portar 
avui en dia, és a dir, estem en un moment de crisi i estem en un moment on s’ha 
d’anar restructurant totes les coses. La societat en la qual hem viscut els últims anys 
potser ja no és la societat que tindrem en el futur i tampoc no serà la del futur, per tant, 
jo crec que entre tots ens hem d’estrènyer el cinturó i que poder la manera o el sistema 
sanitari que hem estat vivint fins ara va ser el adequat en un moment determinat o en 
un moment en què hi havia una bonança i una prosperitat econòmica, però pòster 
ens hauríem de començar a plantejar si era el millor sistema o si ens hem de plantejar 
un altre sistema com s’està enraonant fins ara amb coopagaments i altres coses. Vull 
dir, no sé, jo crec que la situació aquesta ens ha agafat una mica a contrapeu. Que és 
una herència del passat  amb altres coses, possiblement sí, però tampoc no li hem de 
donar la culpa al tripartit d’abans, la situació econòmica serà igual a tot el món, vull dir 
no li direm que sigui culpa del tripartit la crisi econòmica mundial, no?, però tot i estar 
d’acord amb algunes coses d’aquestes amb el plantejament la nostra posició serà 
d’abstenció en aquesta moció. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. César Alcalá. Té la paraula el Sr. Manel Álvarez, portaveu del 
grup de Convergència i Unió. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres estem a favor del sistema sanitari públic. Ho 
hem estat sempre. De fet, quan algú diu que no es facin coses que s’estan fent ara i 
que tornem a la situació d’abans. La situació d’abans es va crear en governs de 
Convergència i Unió. En governs de convergència i Unió el país va tenir una sanitat 
pública modèlica.  
 
Com ha dit el regidor Albert Gil, hi havia gent de la resta de l’Estat que venia a 
Catalunya a aprofitar-se de la sanitat pública catalana que era excel�lent i això 
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encarar es fa. En governs progressistes, no tripartits, però sí de progrés perquè tots els 
governs fan progressar als països, als municipis, als estats, per tant, els governs de 
Convergència han estat sempre governs progressistes i governs que han deixat a 
Catalunya en un llindar que ara hem perdut per diferents motius, no tot és culpa del 
tripartit, evidentment, però intentar defensar segons quines coses en nom de governs 
d’esquerres tampoc és veritat o de suposats governs d’esquerres.  
 
Nosaltres estem a favor del sistema sanitari públic i estem en contra d’anar contra el 
govern de la Generalitat.  Estem a favor de fer política, estem en contra d’anar en 
contra del govern de la Generalitat. Quan algú fa el que està fent el govern de la 
Generalitat o ho fa perquè ho ha de fer o perquè realment, com ha dit el regidor del 
P.P., perquè vol perdre les eleccions d’aquí a 4 anys i això no ho vol cap partit que 
estigui al govern, per tant, nosaltres entenem que és un esforç que hem de demanar al 
ciutadà que és al final qui ho paga tot perquè els governs no tenen màquines de fer 
diners, algú va pensar amb aquests anys recents que es podrien fer lleis com la Llei de 
la dependència, fantàstica llei, sense dotar-la econòmicament. Algú es va pensar 
això, algú ara demana que es mantinguin coses que no es poden mantenir que no hi 
ha diners i si algú no es creu que no hi ha diners que i si algú no es creu que no hi ha 
diners que li pregunti a aquestes empreses que donen serveis socials quan el govern els 
hi ha dit que no ho pagarem fins d’aquí a tres mesos, estem en fallida. El govern de la 
Generalitat està en fallida i amb una situació així o ens hi posem tots o el país se’n va 
en orris i ens hi posem tots vol dir que lògicament hem de defensar allò que hem 
guanyat durant tant temps, però potser hem de fer coses que no ens agraden perquè 
els diners on van ? a pagar deutes.   
 
El país té diners, però els destina a pagar deutes, a pagar interessos de préstecs que 
molt alegrement algú ha demanat i que els bancs et diuen o em tornes els diners o 
surts al RAI per dir-ho suament. Estem en un món capitalista, ens agradi o no, en què les 
borses manen. En què hi ha grans companyies que es poden carregar un país, un estat 
gran. Algú va decidir, fa uns quants anys, treure del sistema monetari europeu quan 
encara existia, a la Gran Bretanya, un empresari grec. Imagineu-vos el poder que 
tenen certes companyies i en contra d’això, vosaltres veniu aquí i no veiem el que 
tenim davant, demanem coses que són impossibles, no perquè potser no vulguem fer-
les que ens agradaria a tots.  
 
A qui li agradaria treure calés a gent necessitada? A qui li agrada treure calés a una 
escola bressol, a una escola de música, a algú que necessita diners, a ningú, però és 
que si no ho fas, vénen uns senyors de Madrid i ens diuen: no estàs complint amb la llei i 
amb el dèficit, però és que als senyors de Madrid li ve una senyora alemanya i els diu: 
no estàs complint i potser a l’alemanya li ve l’americà i els diu el mateix. Nosaltres som 
un país petit que no tenim diners, que ens hem polit el que teníem i el que no teníem i 
ara hem de patir això que hem de patir. SI ho entenem sortirem abans d’aquest forat i 
que vol sortir d’aquest forat en 2 o 3 anys i està fent coses que no són populars, però 
que entén que s’han de fer perquè si no les fem, això se’n va en orris, no podem pagar 
a la gent. Llavors, nosaltres que estem a favor del sistema sanitari públic, en la comissió 
informativa vam proposar una sèrie, res; 3 canvis a aquesta moció perquè aquesta 
moció fos una moció conjunta de tot l’Ajuntament de la Roca i algú ha decidit que 
aquests canvis per arribar a una valoració bona per a tots els grups no es pugui portar 
a terme perquè volen anar en contra del govern de la Generalitat i nosaltres no volem 
ni podem anar en contra del govern de la Generalitat. Creiem que hi ha coses que 
s’han fet, segurament molt malament, s’han equivocat, ens equivoquem tots, i es 
continuaran equivocant, però les línies bàsiques són les que s’estan fent i estic d’acord, 
jo, Sr. Albert, segurament ja ho sap, jo no sóc independentista, però potser després de 
tot el que està passant, canviaré d’opinió perquè és cert que no és just que nosaltres 
com a país fem un esforç per sortir del forat perquè l’economia sigui com ha de ser, 
que ens esforcem i demanem al ciutadà esforços i després veus als telenotícies que la 
resta no fan això i nosaltres continuem sent solidaris i els altres no fan res i nosaltres 
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paguem , com vostè ha dit, el cèntim sanitari fa 4 anys i els altres no el paguem i 
nosaltres ara no tenim més escoles, ens tanquen ambulatoris a les nits, tenim la 
possibilitat que els professors d’universitat no cobrin a temps, els professionals sanitaris 
no cobraran i això no és perquè aquí no tinguem diners.  
 
Aquí tenim diners per fer això i per pagar-ho, però resulta que hem de col�laborar amb 
altres que no es prenen el tema seriosament com ens el prenem nosaltres, però és que 
nosaltres som així. Els catalans sempre han estat així, les mútues són típicament 
catalanes. Ara no és cap invent que algú digui i recomani i ens recomani a tots, 
escolta’m aquells que estem en una edat complicada, 40-50 anys, 60, però diguem 
que 40-50 anys ja comença a ser complicada, si ens volem garantir que cobrarem una 
pensió que no sabem ni quina serà ja ens podem espavilar perquè potser quan ens 
arribi el moment no hi haurà calés , i aquesta societat que tenim ara mateix i  s’està 
desmuntant ens agradi o no ens agradi i segurament no agrada a ningú dels que 
estem aquí, però davant d’aquesta situació hem d’actuar d’alguna manera, el que 
no podem fer és no fer res. Hi ha gent amb la suficient empenta com per decidir coses 
tan greus com que tanquem ambulatoris, diem que hem de retallar diners a les escoles 
bressol perquè si no, no sortirem d’aquest forat amb molt temps i això és el que s’està 
fent amb el govern de la Generalitat.  Si vostès modifiquen en el sentit que tots volem, 
entenc que és donar suport al sistema sanitari públic que és el que tots busquem.  
 
Nosaltres vam proposar a la comissió informativa 3 canvis. Si podem introduir aquests 3 
canvis, nosaltres entenc que podríem donar suport a la moció i seria una moció 
conjunta. Té molta més força que no pas una moció que al final ja li avanço que no 
podrà comptar amb el nostre vot favorable. Els canvis són el punt número 1, canviar el 
redactat i dir : manifestar el nostre suport i la nostra aposta per un dels pilars bàsics de 
l’estat del benestar com és el sistema sanitari públic universal. 
 
Al punt número 4: Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’Ajuntament i en 
col�laboració amb la resta d’administracions per garantir els serveis sanitaris dels que 
han disposat en el darrers anys tots els ciutadans del municipi. A la Roca no hem tingut 
problemes, tot i que s’ha tancat l’ambulatori de Santa Agnès, no hem tingut 
problemes sanitaris o d’assistència sanitària aquest estiu. Segurament, tenim un gestor 
sanitari  que es diferent a d’altres i que funciona bé, per cert i que hem aconseguit 
això. És cert que s’ha tancat l’ambulatori de Santa Agnès i és cert que algú en algun 
moment ha tingut la necessitat d’anar al cap i ha hagut d’agafar el vehicle particular 
o de qui sigui i ha hagut de venir a la Roca. És cert, estem a 5 minuts, hem d’optimitzar 
els recursos. Ningú no ha estat desatès, ningú. El que passa és que ha tingut el cap del 
costat de casa obert, però és que potser això canviarà en un futur i no podrem tenir un 
cap obert al costat, per tant, a la Roca no hem patit aquest problema. A nivell de  país 
segurament s’han fet moltes coses malament, hi podem estar d’acord, però realment, 
creiem que les coses que s’estan fent, s’estan fent perquè s’han de fer i, si no és que 
algú es vol suïcidar, per tant, no arribem a aquest extrem , per tant, suport al govern de 
la Generalitat que és el que hauria de tenir per part dels ajuntaments en aquest 
moment i el que hauria de tenir també per part de la resta de partits i que de fet, fins a 
cert punt, s’ha arribat a acords amb el debat de política general que s’ha fet avui, ahir 
i abans d’ahir, no? 
 
Per tant, nosaltres estem en la línia de defensar el sistema sanitari públic, si vostès 
accepten aquests canvis pel que fa als acords i un canvi en el redactat del paràgraf 
1,2,3,4 que ja el saben, doncs votem a favor i “ancha es Castilla”.   
 
Un últim comentari que he apuntat i que és important que tinguem en compte per 
saber la gravetat de la situació: si l’any 2012, que és l’any vinent, 1.200.000 catalans 
estaran al llinda de la pobresa, és perquè ens ho pensem i perquè ens ho pensem i 
perquè fem coses que hem de fer. I aquestes coses que hem de fer no agraden, però 
passen perquè tots els departaments tinguin retallades i que normalitzem una situació 
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que segurament perquè la situació econòmica ho permetia no era l’apropiada per 
l’època que estem vivint ara mateix.  Gràcies.  
 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Miquel Estapé?  
 
Sr. Estapé.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Intentaré ser molt breu. Nosaltres ens 
afegirem a la moció íntegra que s’ha presentat, que ha presentat Esquerra 
Republicana i només voldria fer un comentari arran de “ ancha es Castilla”, doncs el 
nostre temps és limitat i ho dic perquè a la comissió informativa van pactar tots els 
grups que intentarien centrar el debat en aquells temes que són d’interès a la Roca 
per consideració als veïns de la Roca i als que vénen aquí al ple i que aquells altres 
temes que fossin de fora del municipi ja ho debatríem a les comissions informatives per 
poder ser àgils.  
 
Ho dic perquè al final portem més d’una hora de debat en el darrer punt. La major 
part dels comentaris que s’han sentit per part de tots els grups, però especialment de 
la darrera intervenció fa referència a consideracions generals, només al final han estat 
2 minuts de referències d’esmenes a la moció i crec que ens hauríem de centrar en el 
debat que afecta a la Roca. Al debat que afecta a tota Catalunya, doncs tenim un 
parlament de Catalunya, hem tingut un debat d’estat de la nació que s’ha produït els 
darrers dies i, per tant, no l’hem d’estendre aquí a la Roca.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari, Sr. Albert Gil.  
 
Sr. Gil.- Sí, en podríem fer molts, però ens centrarem aquí a la Roca. A la Roca ara 
mateix no patim cap tipus d’ajust a no sé aquest que ens han comentat de l’estiu, 
però això no vol dir que demà no ens trobem amb un altre pas endavant per sortir de 
la crisi en 2 o 3 anys que això no ho farà ningú, però nosaltres sí perquè som els millors, 
és el govern dels millors i el govern dels millors tirarà endavant. Em refereixo a què 
nosaltres no podem posar al mà al foc en si demà tindrem problemes o no però el que 
sí que hem de veure és que ceretes retallades i certes coses que influeixen, nosaltres les 
hem de començar a defensar. Evidentment, això és una decisió que prenem des 
d’Esquerra el seguir presentant la moció aquesta i això és fer política i és fer política de 
país i en seguirem fent i sobre el tema que vostè no és independentista, doncs faci-se’n 
i si aconsegueix que el president Mas, que ara ja el president Pujol ja ho és, doncs si el 
president Mas se’n fa, perfecte i si anem fent passos endavant, arribarà un moment 
que el que té família a Madrid, la seguirà tenint als mateixos quilòmetres de distància i 
seguirà pensat en el mateix, però nosaltres viurem millor com a país, el que generem 
tirarem endavant, per tant, ara podríem entrar en un altre debat, que no caldrà. 
 
Arribarà el dia per això que entre d’altres coses i portant-ho a la Roca haurem de 
prendre decisions desagradables com les vostè deia que per governar fan falta. Sí i hi 
haurem de ser-hi tots i tots els partits parlar de coses realment serioses. Ara bé, amb 
l’excusa o la força que et dóna una crisi tan gran no es poden fer certes coses. No ens 
podem permetre dir-li a gent que dóna alguns serveis tan bàsics com són els que s’ha 
comentat que no cobraran durant 2 mesos. Aquestes coses no es poden fer així, no 
pots dir que són retallades que són necessàries. Retallades necessàries podrien ser 
començar a tancar edificis, començar a tancar departaments de la Generalitat i 
recol�locar ala gent si tenim tanta feina i hem de tirar endavant el país, però no agafar 
i dir que una institució que està vetllant per gent necessitada o gent amb mobilitat 
reduïda són danys col�laterals, que no ho ha dit vostè, però s’ha dit. No podem utilitzar 
aquestes ... perquè si nosaltres que som els que hem de defensar al poble, a la gent, 
entrem en aquest discurs, no podem per molt “ ancha es Castilla” i el que sigui. 
Nosaltres ens hem de mirar aquí. Hem de veure el que està passant i si realment d’aquí 
un any hem de ser 1.200.000 els  catalans que puguin estar al llindar de la pobresa, 
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doncs miri, tenen un any per aconseguir la independència d’aquest país o com a 
mínim per començar a treballar-la. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Dani Martín? Algun comentari 
Sr. César Alcalà? Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- És curiós, només un comentari del Sr. Miquel Estapé que intenta alliçonar 
una altra vegada, no? Si realment, no podem discutir d’aquestes mocions que portem 
al ple, no cal que les portem, que no vinguin i s’ha acabat. Ja està. SI vénen... 
 
Sr. Alcalde.- Respectem el torn de paraula i continuem i haurà un torn de paraula pel 
PSC també. 
 
Sr. Álvarez.- I em sembla que ho he dit bé. Si no podem parlar de les mocions que 
portem a ple, aquestes mocions que vénen al ple, doncs no les portem i no discutim. 
Volia dir això, no sé si he dit abans, però volia dir això i respecte al Sr. Gil és veritat, però 
la moció no era d’independència, sinó que era en defensa de la sanitat pública  i 
nosaltres li hem demanat 3 punts per esmenar i no ens ha dit si ho accepta o no. Si 
acceptem aquestes esmenes, nosaltres podem votar i aleshores seria quan nosaltres 
estaríem a favor.  
 
Sr. Gil.- Perdó, entenia que quan li he dit el que ha dit vostè: han decidit presentar-la i li 
he dit que sí, que l’hem decidit presentar, és per això perquè coneixíem les esmenes 
que ens proposaven i creiem que donar suport al sistema sanitari com l’hem conegut, 
donar suport a un sistema sanitari com és a partir de fa no sé quans dies? No, gràcies. 
 
Sr.  Alcalde.- Sr. Miquel Estapé ?  
 
Sr. Estapé.- Intentaré dedicar un minut només. Jo només he recordat no he intentat 
alliçonar, he recordat que en l’última comissió informativa  del dijous de la setmana 
passada, que tal com es fa en d’altres municipis, les mocions de temes que no 
afecten, que són de fora del municipi, que són de política general, doncs que no es 
discutissin a la comissió informativa i que en el ple ens centréssim en els temes que 
només afecten bàsicament a la Roca. Em sembla que tots els grups polítics ho vam 
acceptar, ens va semblar una proposta molt raonable i jo volia recordar aquest acord i 
em sembla que vostè estava present, eh? que vam tenir a la comissió informativa.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Miquel Estapé. Bé, només dir que és cert que vam arribar a 
aquesta conclusió i que aquesta conclusió era vàlida  per les dues mocions que es van 
consensuar a pactar i que es van quedar en l’ordre del dia. Les tres mocions que no 
van arribar a consensuar-se que van quedar sobre la taula i que finalment,  han entrat 
per urgència, evidentment, han tingut debat. A partir d’aquí, resulta que aquestes tres 
mocions han capitalitzat segurament el 50 % del temps d’aquest plenari quan algunes 
d’elles no fan referència a temes estrictament del municipi.  
 
Estaríem d’acord en què quan tinguem un reglament orgànic municipal tinguem ben 
regulades aquestes mocions perquè es debatin en comissió informativa i no es debatin 
en el ple. Fer només una consideració i és que com ha dit el portaveu del meu grup 
municipal, recolzem i estem a favor del model sanitari públic i del model sanitari que 
hem tingut els darrers anys a Catalunya. Ara bé, hem de ser molt consciens del 
moment en què estem i no actuar amb irresponsabilitat. 
 
Grècia està intervinguda, 30.000 funcionaris se’n van al carrer. Aquí hem estat a punt, 
però és que França, que  no està intervinguda, també posa 30.000 funcionaris al carrer. 
La situació és molt greu i no admet demagògies, admet treball i esforç per endavant. 
 
Passarem a votar la urgència   
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Sí, aprovada la urgència per unanimitat 
 
 
Passarem a votar la moció  
 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, la moció queda aprovada per 9 vots favorables, 
manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC, d’ICV-EUIA i d’ERC i 8 
abstencions manifestades pels regidors del grups municipals de CIU i P.P, la qual, 
literalment, diu:  
 

“L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidant amb els anys. A més del 
pilar bàsic com és l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest 
és un sistema que el volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot 
allò essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes 
les persones, a tots els catalans i a totes les catalanes.  
 
El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un 
creixement progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament 
estable cal tenir molt present el nostre envelliment, els fluxos migratoris, o, per 
exemple, els desplaçats d’altres comunitats i també els desplaçats de la Unió 
Europea.  
 
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la 
despesa, sens que aquesta racionalització recaigui directament sobre els usuaris 
o els professionals o sense la necessitat de la privatització d’empreses públiques. 
Pensem, també, que aquesta racionalització passa essencialment per escoltar 
els professionals. D’aquí que Esquerra Republicana de Catalunya presentés i, 
posteriorment, s’aprovés una moció en el Parlament de Catalunya demanant 
promoure i consensuar un pacte nacional per a la salut. 
 
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que han 
provocat que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist minvats els 
seus drets a la salut. Hem vist, així, com per exemple, s’han tancat molts Centres 
d’Atenció Primària en horari nocturn (es calcula que més de 46 centres), o com 
molts hospitals s’han vist empesos a tancar quiròfans, o a emprendre mesures 
que comporten un augment de les llistes d’espera.  
 
Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar 
les característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat 
assistencial que s’hi presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, 
contemplant els ajustos necessaris per fer-lo més sostenible i racional, però 
evitant tendir cap a un model privatitzador i excloent.  
 
És per tots aquest motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a La Roca del Vallès proposa els següents acords: 
 

1. Manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya i que posen en perill un dels pilars bàsics 
de l’estat de benestar com és el sistema sanitari públic i universal. 

2. Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema 
sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a 
tota la ciutadania.  
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3. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el màxim 
consens i diàleg entre professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre 
determinacions noves fites en l’àmbit sanitari. 

4. Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajuntament, i en 
col�laboració amb la resta d’administracions, per garantir que no es retalli cap 
servei sanitari bàsic dels quals a dia d’avui es beneficien tots els vilatans del 
municipi.  

5. Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya.” 

 
 
 
 
 
 
Sr. Alcalde.- Acabem aquí el segon bloc de l’ordre del dia, perdó el tercer de temes 
d’urgència. 
 
 
D) Control Gestió municipal 
 
 
D.1 Donar compte de les resolucions d’alcaldia dictades en matèria de personal. 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al quart bloc de control de la gestió municipal i hi ha un primer 
punt D-1 per donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de personal.  
 
Hi ha una única resolució que tracta de la contractació com a conserge notificadora 
a la Sra. MªÀngels Delgado Alberich, per procediment d’urgència amb règim de 
contracte laboral no permanent, des del 17 d’agost fina al 16 de febrer amb una 
jornada de 26,25 hores setmanals.  
 
Algun comentari? 
 
 
D.2 Resolucions d’alcaldia 
 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt D-2 de resolucions d’alcaldia. Alguna pregunta, alguna 
qüestió de les resolucions presentades?  
 
Sr. Estapé.- Demanarem còpia per escrit d’algunes resolucions.  
 
Sr. Alcalde.- Perfecte, no hi ha cap resolució concreta doncs. 
 
 
 
D.3 Informes d’alcaldia 

 
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt D-3 d’informes d’alcaldia. Aquí els volia comentar que 
la setmana passada es van celebrar les jornades europees de patrimoni, una molt 
bona notícia en el municipi que per segon any consecutiu estiguem dins d’aquest 
conjunt de 200 municipis catalans que celebrem jornades europees de patrimoni i que 
hem fet un salt del megalitisme que es va tractar l’any passat, de la pintura rupestre de 
la pedra de les orenetes ha fet un salt a l’època ibèrica, aprofitant que estem 
desenvolupant una companya de recerca arqueològica sobre el jaciment del poblat 
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que té diversos noms, però el més conegut és el de Can Sant Pere. Dir-vos que es va fer 
una sessió divendres explicativa del que s’està descobrint i diumenge es va fer una 
visita guiada amb els arqueòlegs a les excavacions que les troballes que s’estan fent 
són extraordinàries.  
 
Estem probablement, davant de la segona ciutat d’aquesta zona, la primera seria 
Burriac, que era una gran ciutat, l’equivalent a Mataró i es tenia com a desconeguda 
la importància d’aquest poblat ibèric, és a dir, se sabia on estava des de l’any 43, però 
no es coneixia bé la importància. Probablement era també una ciutat que seria 
l’equivalent a Granollers que tenia connexió visual amb Céllecs, Céllecs no seria un 
poblat important, són les conclusions  a les quals estan arribant els arqueòlegs, sinó que 
seria un punt de vista que veuria Burriac, Burriac es veuria amb Céllecs, Céllecs es 
veuria amb el poblat de Can Sant Pere que tindria vistes sobre el castell de la Roca, 
que és evidentment d’època posterior, però que era un turó important del pas del riu. 
 
La roca som un punt important de comunicacions, per tant, estem davant d’una 
campanya molt interessant. La campanya de recerca arqueològica dura 3 setmanes, 
estem a la segona setmana de treballs i quan puguem les excavacions que, 
evidentment, quedaran molts treballs per desenvolupar i que s’hauran de buscar altres 
campanyes i altres recerques de recursos, doncs intentarem programar també altres 
visites guiades perquè és molt interessant, hi ha una muralla nord de 300 metres de 
longitud que es coneixia des de l’any 43, que als anys 70 alguns arqueòlegs ja havien 
trobat i que ara s’ha tornat a descobrir, està en relativament bon estat i està molt 
visible i comencem a veure l’estructura.  
 
L’extensió d’aquesta ciutat podria anar des d’una hectàrea i mitja fins a tres o quatre, 
per tant, estem parlant d’una troballa de magnitud importa, que el temps i els recursos 
que tinguem ens aniran posant davant d’aquest troballa. També dir-vos que el cap de 
setmana vinent s’inauguren les jornades naturalistes i demà s’inaugura una exposició 
d’ocells en el centre esportiu municipal.  
 
Dir-vos també que s’ha constituït en aquest mandat, de nou, el Consorci de la 
denominació d’origen d’Alella, que va ser un consorci que vam crear entre 15 
municipis en el mandat passat apostant, dins de la declaració de municipi turístic, 
apostant per utilitzar també el vi com a mitjà vehicular de l’atracció 
enograstronòmica, tenim el municipi que té més extensió per poder plantar-hi vinya i, 
per tant, tenim  un potencial important amb la DO Alella. Em van elegir vicepresident 
del consorci, és president l’alcalde d’Alella com en l’anterior mandat. Anem a impulsar 
aquest consorci i la seva implantació a la Roca i en el marc de la setmana del vi 
d’Alella, hem realitzat un primer acte a la Roca, amb poca assistència, però que es va 
fer dimarts amb la projecció d’una pel�lícula de cine fòrum i un tast de vins.  
Intentarem l’any que ve està dins de les jornades d’Alella i també dir-vos que tenim 
noves eines de comunicació on els temes que els he comentat també estan publicitats 
i entre ells el twitter.  
 

 
D.4 Mocions de Control 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat de mocions de control que no en tenim cap. 
 
 
D.5 Precs i preguntes 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat d precs i preguntes pels regidors ... molt bé Sr. Carles 
Fernández. 
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Alguna pregunta, algun prec per part dels regidors ? Un segon que prendré nota. Una 
només? 
 
Sr. García Lorenzana? Sra. Cati Palma?  Alguna altra pregunta? 
 
Bé, doncs comenci Sr. García Lorenzana 
 
Sr. García.- Sí, molt ràpidament.  
Des de finals de juny, principis de juliol, el passatge que hi ha coincidint amb el torrent 
entre els edificis del Gran Sol i el Petit Sol està tancat, hi ha unes tanques de filferro als 
dos extrems del passatge i no es pot passar i no s’ha fet cap mena d’actuació durant 
tots aquests mesos, vull dir, la pregunta és, qui ho ha tancat i què es pensa fer allà. 
Quina és la raó de que s’hagi tancat el passatge? 
 
Sr. Alcalde.- Sra. Cati Palma? 
 
Sra. Palma.- Si. Bé, no és una pregunta. 
 
Com cada any, al mes de setembre, aprofitem l’ocasió per felicitar i agrair l’esforç i la 
dedicació de les comissions de festes, de les associacions del municipi, dels voluntaris 
que han participat en l’organització de les tres festes majors, tant a la Roca Centre, 
com a La Torreta, com a Santa Agnès i bé, que enguany, malgrat la crisi, doncs, 
també han estat un èxit.  
Agrair-los el seu esforç. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies.  
 
A veure, procedim a contestar.  
 
Desconec personalment i completament qui ha tancat el passatge, a priori no ha de 
ser una actuació municipal, per tant, enviarem inspectors i analitzarem qui ha tancat 
aquell passatge. Evidentment, si s’ha tancat indegudament doncs convidarem a que 
això es reobri de seguida o l’obrirem de seguida des de l’actuació municipal i, en 
respecte al comentari de la Sra. Cati Palma les tres festes majors, la de La Torreta al 
mes de juliol amb pressupostos molt més austers que als darrers anys. La de Santa 
Agnès al mes d’agost i la de la Roca al mes de setembre han tingut un èxit de 
participació, han tingut d’implicació de les comissions de festes, de les persones que 
organitzen  i  dels  tècnics municipals, evidentment els hem d’agrair i felicitar el seu 
esforç. Això es fa habitualment i des de les diferents delegacions d’alcaldia a la 
Torreta, a Santa Agnès   i des de la regidoria de cultura ja s’han adreçat cartes de 
reconeixement i d’agraïment a totes aquestes persones que sense el seu esforç 
voluntari i abnegat no aconseguiríem fer-ho i fins i tot, ahir vam fer la reunió de 
valoració amb la comissió de festes que van sortir crítiques molt positives i propostes de 
millora per continuar avançant i que les festes, malgrat la crisi, sigui un punt de 
referència de trobada de tots els roquerols i de totes les roqueroles.  
 
Són les dotze en punt aixequem la sessió i donem pas al torn de precs i preguntes del 
públic assistent . 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, essent les o hores del dia indicat en l’encapçalament, de la 
qual cosa en dono fe.  
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El president       La secretària 
 
 
 
 
 
Rafael Ros Penedo      Dolors Melero Guirao 
 


