ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 27 DE
GENER DE 2011, Núm. 01/2011.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

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

A la Roca del Vallès, essent les vint hores i cinc minuts del dia indicat a
l’encapçalament, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de
l’Illm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més
amunt, assistits per la que sotasigna la secretària accidental, Dolors Melero Guirao,
prèvia comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen
la Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de la interventora accidental,
Montserrat Guans Ros, a la realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia
convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència excusada del Sr. Jordi Fortí i Gurgui, i es
passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del dia indicats a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia
18 de novembre de 2010 i del de la sessió extraordinària realitzada en data 23 de
desembre de 2010.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
B-2 Adjudicació provisional del contracte per a la prestació del servei públic de neteja
viària i conservació urbana de la Roca del Vallès.
B-3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2010, en
què es va aprovar sollicitar 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, exceptuant el règim general d’horaris comercials per a la part del municipi
que figura en l’Annex I (plànols 1 i 2), per tot l’any i en la franja horària màxima
autoritzada per llei.
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B-4 Moció de rebuig que presenta l’equip de govern a la sentència del Suprem contra
la immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix a la Generalitat a introduir
el castellà com a llengua vehicular a l’escola.
C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.
C.2 Resolucions d’alcaldia
C.3 Informes d’alcaldia
C.4 Mocions de Control
C.5 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Bona nit, donem inici a la sessió plenària ordinària de 27 de gener quan
són les vint hores i cinc minuts. Sra. Secretària anoti l’absència excusada del Sr. Fortí per
una indisposició.
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia
18 de novembre de 2010 i del de la sessió extraordinària realitzada en data 23 de
desembre de 2010.
Sr. Alcalde.- El primer bloc d’assumptes és el bloc A d’assumptes de tràmit i tracta de
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la Sessió Plenària Ordinària realitzada el dia 18
de novembre de 2010 i del de la sessió extraordinària realitzada en data 23 de
desembre de 2010. Algun comentari sobre les actes?
Passaríem a votar independentment les dos actes perquè crec que no tots els regidors
estaven presents a les mateixes, per tant, passem a votació de l’acta de la sessió de 18
de novembre de 2010.
Es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 18 de novembre de 2010 a
votació, la qual resta aprovada per unanimitat dels assistents.
Ara passem a votació l’acta de la sessió extraordinària de 23 de desembre de 2010.
Es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 23 de desembre de 2010
a votació, la qual resta aprovada per onze vots favorables i una abstenció de la Sra.
Carme de las Heras, la qual no va assistir a la sessió.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
Sr. Alcalde.- Bé passem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o
mocions resolutòries. El primer de punt de l’ordre del dia tracta de l’aprovació de
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. Té la paraula el regidor
d’hisenda el Sr. Manel Álvarez.
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Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde Portem a aprovació una relació de factures de l’any
passat que tenen un import total de 446.587,03 €. Hi ha diferents factures en aquesta
relació, diverses de consum de llum, diverses del servei de bus, diverses del servei de
recollida de les escombraries i amb imports més petits factures de l’empresa
concessionària que fa el servei de les installacions esportives, de Sorea i de VOTV , el
total ascendeix a 446.347.03 €.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Algun comentari Sr. Carles
Fernández?
Sr. Fernández.- Bé, per tant, hi ha factures que no s’han imputat en l’exercici
corresponent, entenem que no són factures que s’han imputat fora de termini, sinó
que es van presentar en el seu moment i que no hi havia partida pressupostària per fer
front a les mateixes. Això ens dóna pistes del que va passar en l’aprovació del
pressupost quan vam dir que era un pressupost que en algunes partides era difícil de
complir. Són partides, la major part d’elles, de temes de manteniment i de
funcionament habitual del municipi, recollida d’escombraries, d’enllumenat, transport,
aigua, per tant, són partides en les quals ja vam avisar que el pressupost que es
presentava dubtàvem que es pogués complir i la realitat ens confirma el que en
aquells moments vam proposar. Des de l’equip de govern es va dir que hi hauria un
esforç de contenció i que per això es feien aquestes partides, que es posaven amb uns
imports iguals o en algun cas inferior a l’any 2009, però clar ens trobem que de
recollida d’escombraries hi ha 90.000 € a l’empresa Cespa, que és l’empresa, si no
recordo malament de l’abocador, però que està dins de la partida de la recollida
d’escombraries. De llum són196.000 €, de transport urbà, pagament a l’emrpesa que fa
el transport urbà, 104.000 € i després hi ha 3 partides més petites, una del consorci de
TDT per valor de 12.400 €, una altra d’aigua per valor de 19.800 € i a l’empresa
concessionària de la gestió dels equipaments esportius 25.000 €, clar, això són despeses
realitzades al 2010 que no s’han pogut imputar al 2010 i que llavors ja hipotequen el
pressupost de 2011, per tant, el pressupost de 2011 ja neix amb 446.387,03 € hipotecats
que són de l’ordre de més de 70 milions de les antigues pessetes.
Home, malament anem d’aquesta manera. Nosaltres els vam proposar en repetides
ocasions el fet de poder pactar i consensuar un Pla d’austeritat i vostès no han estat
mai interessats en comptar amb la nostra collaboració per l’aprovació d’aquest pla
d’austeritat i de contenció de la despesa i bé, presenten aquesta relació, que
evidentment són accions que s’han desenvolupat en el municipi que s’ha d’acabar,
però és clar des d’un punt de vista de gestió pressupostària deixa molt que desitjar , ja
de l’elaboració del pressupost i després de la gestió pressupostària, per tant, no sé
quan presentaran vostès el nou pressupost a aprovació, però en tota la legislatura no
hem aconseguit que s’hagi pogut aprovat mai el pressupost dins del termini raonable
que és abans que acabi l’exercici poder començar un exercici amb pressupost
aprovat, no amb pressupost prorrogat i, per tant, veurem el nou pressupost aprovat, no
amb pressupost prorrogat i, per tant, veurem el nou pressupost, clar si aquest d’aquest
any que ja era un any dur el 2010, ja ha passat això quan pel 2011 tothom apunta que
serà un any igual de dur o si cap més dur que el 2010, doncs no sé quin pressupost
tindrem per afrontar a tota la despesa quan ja partim d’una hipoteca de 446.000 €,
vostès mateixos, nosaltres els tornem a proposar el fet d’asseure’ns i poder consensuar
un pla d’austeritat en una situació difícil, no només per aquest municipi, sinó en
general per a tota la societat i per a totes les administracions, nosaltres els tornem a
posar a sobre la taula la nostra voluntat d’intentar collaborar perquè no passin
aquestes coses. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari, Sr. Manel Álvarez.

3

Sr. Álvarez.- Sí, hi ha algunes factures d’aquestes que van arribar al mes de desembre,
però no és el motiu principal. Com vostè ja sap, perquè té tota la documentació, que
aquestes factures arribin a aquest ple ... la veritat és que el pressupost de l’any passat
era un pressupost molt restrictiu, bastant realista en quan a ingressos, no vam fer volar
coloms, érem conscients que podíem haver fet un pressupost a nivell d’ingressos que
hagués permès que això no passés avui, però era enganyar-nos, per tant, el pressupost
era realista i hem arribat on hem arribat. L’explicació, com vostè ja sap també, depèn
de les factures, no?. El tema de la llum, en el municipi de la Roca des del mes
d’octubre té un nou contracte i en teoria aquestes factures haurien de baixar
d’import, entre un 15 i un 20%, segons ens van dir. Això s’havia de notar molt aquesta
any, però és clar, com la llum s’ha tornat a incrementar el mes de gener amb un 9.8 %
també per l’ajuntament, l’estalvi previst no serà el que tots pensàvem. Gastem
moltíssima llum, Tenim un territori molt extens, hem recepcionat sectors que no estaven
recepcionats en els últims anys i això suposa la despesa en llum és molt important per
aquest municipi. Aquestes factures de llum en concret estan pagades, les empreses de
subministrament de llum i de telefonia ja saben vostès que quan passa el mes, tenen
domiciliat el pagament, passen el rebut al banc i ja estan totes pagades. El problema
no és un problema de tresoreria, és un problema com vostè també ha dit pressupostari.
El problema del bus és un problema, segurament una deficient dimensió del servei
que s’està donant a la Roca. Tenim dos autobusos, tenim un servei que nosaltres
considerem que és bo, que es va incrementar fa 2 anys perquè en aquell moment hi
havia demanda, hi havia un ús que cada any creixia, però de fa 2 anys cap aquí el
tiquetatge ha baixat moltíssim, ha caigut en picat i el dèficit puja en la mateixa
proporció. El pressupost que teníem previst de dèficit màxim per aquest servei per a
l’any 2010 era de 217.000 €, ens hem passat i ja li avanço que serà el pressupost que
tindrem també per a l’any 201, no podem fer meravelles, si els ingressos no pugen i no
pujaran, haurem de tenir un pressupost similar al d’aquest any. En el cas de CESPA, que
com vostè també ha dit ,és un contracte que va associat a la recollida
d’escombraries. S’està estudiant el nou contracte que s’ha de plantejar perquè
aquesta partida, que no estava inclosa en el contracte, passi a formar part de l’import
total del contracte i en la mesura del que sigui possible com allò que estem estat fent
amb la resta dels contractes del últims anys intentar que baixi l’import. El tema d’ IGE,
ja els avanço que en una conversa d’avui mateix hem quedat que no només ens
abonaran, sinó que ens abonaran factures per un import de 40.000 € per diferències
horàries. El cas de Sorea és similar al cas de la llum i sobretot és degut a l’obertura del
CEIP Mogent durant un temps, durant el temps de les obres i a l’inici de l’ús de tot el
centre el consum d’aigua va ser excessiu i ha provocat que aquestes factures pugin
més del que estava previst. Això s’ha anat corregint i, en principi, creiem que aquest
any 2011 solucionarem el tema i en el cas de VOTV, i amb això acabo, el tema de les
factures el 2011 queda regularitzat.
Durant tot aquest any hem estat negociant amb la direcció de VOTV i amb la resta de
membres del consorci de la TDT un import a la baixa de la nostra quota, tenint en
compte que el senyal de televisió no es rep en principi, encara avui tenim alguns
problemes ja no tants com fa uns mesos, però la veritat és que continuem amb
problemes i hem arribat a un pacte de una rebaixa en la quota i, per tant, aquesta
factura o aquest tema en concret de les factures de VOTV quedarà solucionat. Què
volem dir amb això? No és la primera vegada que ho diem aquí en aquesta sala, ho
hem dit moltes vegades, econòmicament l’Ajuntament de la Roca no està bé, no està
malament, no està tan malament com alguns ajuntaments, però tampoc estem per
sortir i ballar, estem aguantant el cop, estem frenant i estem suportant un problema
que ens ha vingut de cop, atesa la crisi econòmica que patim tots, que en el cas de
l’Ajuntament de la Roca és evident, teníem uns ingressos que finançaven amb
pressupost ordinari que no eren o no havien de formar mai part del finançament
ordinari de l’ajuntament com eren les llicències d’obres, això ha caigut en picat no cal
que ho tornem a dir, els ingressos no són els que haurien de ser i, per tant, les despeses
s’han de contenir. S’ha fet un esforç molt important durant tot l’any 2010, tan important
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com que aquestes factures que portem avui, també les vam aprovar l’any passat. Estic
parlant de pràcticament la meitat, eh? Ja he dit el tema del consum elèctric, el tema
de CESPA entrant amb el nou contracte, jo crec que anem pel bon camí, si continuem
així tot i que aquest any 2011 continuarà essent un any dolent, no sé què passarà a
l’any 2012, creiem que en aquest, aquestes factures baixaran també, el control en la
despesa serà estricte tal i com ha estat en el 2010 i creiem que podrem aconseguir
que aquestes factures baixin. Ja li dic, si tot va bé o tot va tan malament com en l’any
2010, continuarem millorant aquestes factures.
I per una altra part també dir-li que és veritat que vostè ja ha plantejat en alguns plens
aquesta possibilitat i s’han ofert a participar i donar idees per aquest pla d’austeritat
que vostès estan dient i contenció de la despesa. Nosaltres ja estem plantejant una
contenció de la despesa, ja tenim un pla d’austeritat, de totes maneres estem oberts
que si vostès volen plantejar algunes propostes no cal que seiem ni que planifiquem
una reunió estrictament, facin les propostes que considerin oportunes, tenen tota la
informació, transparència total, tota la informació que ens solliciten la tenen. En algun
cas, fins i tot, la tenen abans que el propi regidor, això també li avanço, per tant,
poden participar en l’àmbit del pressupost amb les idees, amb els consells i amb les
propostes que considerin oportunes per solucionar un problema que no és només
d’aquest equip de govern, sinó que és un problema global e crisi. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Álvarez. Algun comentari Sr. Cales Fernández?
Sr. Fernández.- Bé, si nosaltres tenim la informació abans del regidor, nosaltres l’única
cosa que fem és demanar-la a l’ajuntament i l’ajuntament ens la facilita. Si nosaltres la
tenim abans que el regidor, poder que el regidor es preocupés de tenir-la també
abans. Amb això faig una mica de broma, però...home, Sr. Álvarez, jo crec que la
situació és prou complicada i prou difícil la situació econòmica com perquè no se’ns
tregui de sobre dient: “si tenen presentin-les amb una instància”. Crec que la manera
és seure’ns i remar tots en el mateix sentit i per això sí que cal seure’ns i veure’ns i no
presentar escrits que com tenen costum molts d’aquests escrits ni responen ni tenen en
compte. Nosaltres li manifestem la voluntat i la disponibilitat a arremangar-nos i
conjuntament amb vostès pactar un pressupost que puguem aprovar entre tots i que
ens ajudi a tots a sortir de la crisi i evitar que passin coses d’aquest tipus. Totes les raons
que ens ha dit, jo les puc entendre perquè òbviament estic segur que són certes, però
quan un fa un pressupost ha d’intentar preveure les coses i en tot cas, si tenim els
ingressos que tenim, perquè inflar ingressos sempre és fàcil, però si tenim els ingressos
que tenim i això està bastant contrastat. Quins són els ingressos de què disposa
l’ajuntament i tenim unes despeses fins ara que són més grans, per algun lloc s’ha de
retallar i, per tant, el que li proposem és que ens assentem i puguem pactar aquestes
coses pel bé del municipi perquè no sigui un element de confrontació i no estem
buscant aquí amb aquestes confrontacions que jo faig l’element de confrontació, sinó
l’element de dir: tot el meu anàlisi ha estat com a conclusió de cara a nosaltres és...
ens oferim a treballar amb vostès el pressupost de 2011 per intentar pactar un
pressupost econòmic de l’ajuntament que ens permeti evitar aquestes situacions i que
conjuntament assumim la responsabilitat de saber quins són els temes que són
prioritaris, quins són els que no i anar tots a la una. Aquest és el nostre oferiment i vostè
se’ns treu de sobre dient-nos que ho presentem per escrit. No és aquesta la manera Sr.
Álvarez, no és aquesta la manera, per tant, jo el torno a emplaçar a què fem això i
com alguns d’aquests temes es podran resoldre, altres difícilment perquè, com vostè
ha dit, s’ha negociat un nou contracte de la llum, però per una altra banda ens l’han
pujat, per tant, una cosa quedarà més o menys amb l’altra i acabarem amb el tema
de la llum que, a més a més, és la partida més important d’aquestes despeses, són
196.000 €, el tema del transport si es fa l’objectiu de mantenir el tipus de servei i no creix
el nombre d’usuaris per la situació econòmica també, doncs tornarem a estar allà
mateix, per tant, alguna cosa caldrà fer perquè els dos temes més importants poca
diferència hi haurà respecte a aquests i el tema de CESPA, bé s’haurà de negociar un
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nou contracte i ja veurem, però si s’inclou aquesta despesa dins del contracte, es pot
incloure sumant aquesta despesa en el contracte i tenir un contracte de més import o
intentar que la despesa... perquè en quant al tema de recollida d’escombraries tots
sabem que negociacions a la baixa difícil sobretot amb abocadors perquè les taxes
que s’ha anat posant com a societat per a una millor gestió dels abocadors han anat
encarint i seguiran encarint aquest servei, per tant home d’aquests 446.000 €, n’hi ha
de l’ordre de 380.000 que estan en aquestes tres partides en els quals serà difícil fer una
davallada i, a més a més, el que he dit abans, tot això s’imputa al pressupost de 2011,
per tant, significa que el pressupost de l’any 2011 mantindrà les despeses de tot l’any
2010, però, a més a més, amb aquests 446.000 € i no sé si queda alguna factura
encara pendent de passar, imaginem que no, doncs com a mínim aquests 446.000 €,
per tant, home, ja és un pressupost que en la seva elaboració ve compromès per
aquest import i en aquest sentit és en el que li fem l’oferiment. Vostè pot fer 2 coses,
una tenir-ho en compte i que ens veiem i ens posem a treballar plegats o dos dir-nos
presentin-ho per escrit i faré el que vulgui. Molt bé, són formes de governar. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández. Jo per cloure aquet debat, faria algunes
consideracions i la primera és que en aquests moments que estem passant i aquest és
poder el tercer any dur de crisi, són moments no de demagògies, són moments de
responsabilitat.
Sr. Fernández .- Li estic fent un oferiment de collaboració, si això és demagògia, ja no
entenc. Vostè sempre fa una intervenció per ofendre...
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández, em permet, no és la meva intenció ofendre’l, en tot
cas, s’ofèn vostè. Si em permet exposar el meu argumentari, potser m’entendrà vostè.
Miri, vam iniciar l’any 2010 i recordi la seva intervenció fa just un any, amb una situació
similar, però amb 950.000 €, per tant, si hem aconseguit acabar l’any 2010 amb
aquests 445.000 és que hem millorat molt la situació, molt.
Sr. Fernández .- Una part és la inversió dels 900.000, llavors...
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández, estem parlant de pressupost ordinari...
Sr. Fernández .- No, Sr. Ros
Sr. Alcalde.- Estem parlant de pressupost ordinari, per tant, hem acabat l’any
2010...miri, i si fos com vostè diu que ho dubto, però si fos com vostè diu, voldria dir que
hem acabat l’any 2010 a zero, sense haver liquidat encara el pressupost, però voldria
dir que hauríem acabat a zero i això és una molt bona notícia.
Quan vostè diu que seiem que fem un pla d’austeritat, cosa que potser és la tercera
vegada que sento, en tercer any consecutiu. Nosaltres que ja hem fet un esforç
important de contenció perquè les xifres en números globals són que sobre un
pressupost en números rodons de 10 milions d’euros tenim un 30% menys d’ingressos
que fa 4 anys, millor dit, el 20% menys d’ingressos i el 10 % més de despeses i això ve
derivat pel canvi de situació que es produeix entre els anys 2007 i 2008. La sort és que
tenim perfectament identificats els ingressos i fa 3 anys que tenim un pressupost
absolutament estabilitzat i que s’ha fet un esforç de contenció de la despesa terrible i
aquest esforç i per això li deia això de la responsabilitat perquè no només fa falta
responsabilitat, fa falta coherència. Avui aquí vostè diu una cosa i després al carrer
vostè en diu una altra. Es fa l’esforç de contenció de la despesa allà on es pot aplicar
per exemple: en telefonia es va fer un contracte que va reduir els imports a la meitat.
Això va ser a l’any 2008. 2 anys més tard en una compra integrada de serveis amb el
Consell comarcal els 43 municipis de la comarca vam baixar aquest contracte de la
meitat a la meitat. Això és el pla d’austeritat. Quan va sortir a licitació el contracte de
manteniment de l’enllumenat públic, sobre un import que pagàvem l’any 2007 de
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120.000 € per mantenir 1600 punts de llum vam treure un contracte amb 2000 punts de
llum més, 3600 punts de llum i aquest contracte va sortir per 85.000 € i a la licitació en la
qual es van presentar 2 empreses es va adjudicar per 76.000 €. Aquest esforç de
contenció ha fet que haguem pogut baixar entre un 15 i un 8 % moltes despeses i, per
tant, anar-nos acostant a aquest desfasament del 30% i per tant, està en una situació
en una situació estabilitzada i equilibrada com ha explicat molt bé ha dit el regidor
d’hisenda i quan es tracta de fer un estudi econòmic de la situació acudim a qui ens
pot ajudar i qui ens pot ajudar és la Diputació de Barcelona i els serveis econòmics de
la Diputació de Barcelona ens analitzen la situació de l’ajuntament, ens fan 2 escenaris
pessimistes d’inversions, molt pessimistes, molt per sobre de les inversions que estem fent
i aquests informes acaben concloent que la situació és delicada, és preocupant, però
que estem bé, que hem de continuar en aquest escenari en un any i mig tindrem el
problema solucionat i això és el que estem fent. El pressupost, vostè ho ha dit, per quart
any consecutiu no s’aprova en l’exercici corresponent, efectivament, i això ho dic
amb la tranquillitat de què s’estan fent les coses ben fetes perquè costa molt tancar
un pressupost en aquestes condicions, perquè és molt important tenir clars aquests
ingressos que tenim clarament identificats. Aquests ingressos variables que durant l’any
2007 eren de 2.100.000 € en llicències d’obres i de 600.000 € si no recordo malament en
plusvàlues. Aquest any 2010 en prou feines hem fet 200.000 € de llicències d’obres, 10
vegades menys, aquí hi ha una de les claus, però els ingressos variables ja no només
són les llicències d’obres i les plus vàlues, sinó que en aquest moment els ingressos
variables també són les aportacions de l’Estat i les aportacions de la Generalitat, que
això sempre havia estat estable, i ara això també ha caigut, davant d’aquesta situació
el que no podem fer són miracles, però tot i així tenim una situació de l’Ajuntament de
la Roca sanejada i així ho diu l’informe de la Diputació que ens ha de fer ara un tercer
escenari amb les inversions reals que estem fent que ens ha permès superar aquella
situació tan dura que vam trobar a l’any 2007, tenint que demanar un crèdit de
3.200.000 € per afrontar les factures que no tenien crèdit i que ens van posar al 110%
d’endeutament i que ens ha permès aquesta política de contenció que està en
aquest moment a un 80% d’endeutament, per tant, estem, en aquest moment,
controlant i eixugant l’endeutament de l’Ajuntament de la Roca i tenim la situació del
pressupost ordinari controlada. Evidentment, a base de què cada cop que caduca un
contracte de serveis hem de donar-li un parell de voltes de cargol per poder
estabilitzar la despesa, però també amb l’esforç de tots els serveis i de totes les àrees.
Amb esforços com per exemple que la festa major d’aquest any costés la meitat que
la de fa 3 anys i això el ciutadà ho pot entendre si s’explica bé i si expliquem tots la
realitat, el ciutadà ho pot entendre, el ciutadà sap perfectament el que està passant,
és plenament conscient de la situació de crisi i ha de ser plenament conscient de la
situació estabilitzada i amb aquesta situació estabilitzada, en aquest any 2011 que serà
un any difícil, però que probablement és una any d’haver tocat fons, el que hem
d’esperar és anar endavant, és anar amunt i el pressupost que presentarem, si tot va
bé, el mes que ve en un ple extraordinari serà un pressupost de continuïtat com els que
hem vist en els 2 anys anteriors perquè és en aquest moment en el que podem assumir
el que podem fer i els serveis que podem donar, serà un pressupost de continuïtat
absolutament auster, absolutament contingut i absolutament possibilista, sabent que
partim d’aquest escenari que arrosseguem dels anys en què vam topar amb la
caiguda important d’ingressos. Per això deia que és l’hora de la responsabilitat i en
aquesta situació i hem d’estar tots els grups municipals perquè la realitat és molt clara,
no hi ha res amagat, està tot a la vista i, per tant, tots hem de remar en la mateixa
direcció perquè l’Ajuntament de la Roca continuï navegant per aquesta situació difícil
de crisi per arribar a bon port un cop se superi i en aquest moment podem estar molt
contents, podem estar molt orgullosos perquè hem superat probablement els anys més
durs, els més complicats, contenint, no fent tot el que ens agradaria fer, no donant tots
els serveis que ens agradaria donar, evidentment, però sí contenint la situació
econòmica, en el moment en què això es remunti probablement l’Ajuntament de la
Roca estarà molt millor que molts altres ajuntaments que s’han vista avocats a
situacions encara pitjors.
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Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
6 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal
del PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:

“VISTA la relació de despeses efectuades durant l’any 2010, per atendre els serveis
municipals, sense la corresponent consignació pressupostària.
VISTA la conformitat de les mateixes tant en la seva quantia com en la seva bona
execució per part dels tècnics i/o regidors responsables de les diferents prestacions.
VIST l’informe d’intervenció relatiu a l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits.
ATÈS que correspon al Ple de la corporació el reconeixement extrajudicial de crèdits
d’acord amb l’establert a l’article 23.1 e) del Reial Decret 781/1986, pel que s’aprova
el Text Refós de Règim Local, a l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, a l’article 217.2
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i a l’article 20.3 de les Bases d’Execució del Pressupost
vigents.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.-Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’acord amb la
relació de despeses que s’adjunta efectuades durant l’any 2010 per atendre els serveis
municipals, degudament conformades per part dels tècnics i/o regidors responsables
de les diferents prestacions. El seu import ascendeix a 446.587,03 euros.
SEGON.- Comunicar-ho a la unitat de Comptabilitat dels Serveis Econòmics de
l’Ajuntament, per tal de continuar la tramitació de les esmentades despeses.”

B-2 Adjudicació provisional del contracte per a la prestació del servei públic de neteja
viària i conservació urbana de la Roca del Vallès.

Sr. Alcalde.- El segon punt de l’ordre del dia tracta de Adjudicació provisional del
contracte per a la prestació del servei públic de neteja viària i conservació urbana de
la Roca del Vallès.
Bé, aquest és un exemple del que ens ha passat en el municipi. L’actual contracte de
neteja viària, encara en ús, data de l’any 2000, era un contracte que tenia una
durada de vuit anys i es permetia una pròrroga de dos. Es va exhaurí aquesta pròrroga
precisament per situacions de dificultat i perquè el municipi havia canviat en aquests
10 anys d’una forma diguéssim que important. De repent, un municipi petit, amb 3
nuclis urbans controlats i amb 4 urbanitzacions. Doncs de cop i volta aquest municipi
passava a tenir un munt de sectors dispersos pel territori pels quals s’havia d’afrontar
també la neteja viària. Alguns d’aquests sectors s’havien d’anar incorporant, aplicant
les formes polinòmiques de revisió del contracte i aquestes fórmules no responien ben
bé a la realitat de les unitats de servei de la gran extensió territorial que s’estava
executant. Exemples els tenim com per exemple aquest d’aquí, al Golf de Vilalba es
va recepcionar a l’any 2006 i no es va incorporar al contracte de neteja viària. Sectors
industrials com Can Jorn, que es va recepcionar al 2008, però sí que es va incorporar a
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la neteja viària, sectors com el polígon industrial de Vallderiolf que es va recepcionar a
l’any 2009 i es va incorporar al contracte de neteja viària, sectors com Can Massagué,
que per la situació judicial encara no està recepcionat i, per tant, encara no estem
fent nosaltres el servei de neteja viària, sectors com el Pla de les Hortes s’ha
d’incorporar a la neteja viària, sectors com Can Borrell que es va incorporar a la neteja
viària. Tot això fa que aquest sigui un municipi molt extens, em deixo un sector, el sector
del Solell de Santa Agnès, el SPR3. Aquest sector s’ha recepcionat aquest any 2010 i
s’ha començat a fer la neteja viària aquest any 2010, sense que les fórmules de revisió
de l’actual contracte fossin prou contundents per donar servei a aquestes àrees i a
aquesta dispersió tan extensa del municipi.
Per poder donar aquest servei es va treure a licitació de nou i aquesta licitació es va
ajustar molt en quant a import, precisament per la dificultat econòmica que estem
passant i la dificultat pressupostària de la qual parlàvem en el punt anterior i aquella
licitació va quedar deserta, no va concórrer cap empresa del sector de la neteja
viària, ni tan sols l’empresa que està prestant el servei, l’empresa Urbaser. Això va
donar peu a què, el mes de juliol, haguéssim d’iniciar un contracte negociat, es van
convidar 3 empreses, de les 3 empreses 2 tampoc van voler concórrer perquè
ajustàvem molt els imports i va concórrer al finalment només Urbaser que és la que
presta el servei. Finalment, el servei ha quedat amb un import amb l’IVA inclòs de
345.305,47 € que és el que va proposar l’òrgan competent perquè el plenari pugui fer
l’aprovació. Aquest contracte incorpora tots els sectors que es veuen en aquest
plànol, incorpora totes les festes que du a terme el municipi, cosa que en l’anterior
contracte no estava clar i moltes vegades donava peu a factures extraordinàries que
sortien del contracte i que desviaven el pressupost amb un argumenten que algunes
festes requerien un servei suplementari que sortia del que és habitual. Totes aquestes
festes que estan aquí relacionades estan incloses dins del contracte, també la
incorporació de maquinària, que en aquest cas no serà propietat de l’ajuntament
perquè no teníem suficient import perquè així fos i, per tant, l’empresa adjudicatària,
l’empresa Urbaser, la que es proposa adjudicar porten ells la maquinària de la seva
propietat en destí exclusiu a la Roca, però que d’alguna manera ells ja han utilitzat i ja
han començat la seva amortització.
El nou contracte té una durada de 4 anys, una durada més curta que l’anterior,
preveient que ha d’afrontar aquesta contingència econòmica per la qual estem
passant i, per tant, hem de donar millor servei. Pel que fa al personal passem de 5
operaris a 6, tindrem un encarregat de municipi, a més d’un encarregat de zona i
aquesta maquinària que surt aquí reflectida i en tot cas la que hi ha reflectida en la
plica o en el plec de condicions. Algun comentari? Algun comentari Sr. Carles
Fernández?, Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- 2 o 3 comentaris, no voldria allargar-me massa. El primer, ja que vostè ha
fet una intervenció molt extensa al finalitzar el punt anterior, dir-li que nosaltres confiem
amb l’estat de les finances d’aquest ajuntament i que podrà superar la crisi, en
confiem plenament, però també creiem que es poden fer més coses, bastants més
coses de les que s’estan fent i també creiem que quan es fan comparacions amb el
passat, s’ha de ser una miqueta més rigorós. Agafant-li la paraula a aquestes paraules
de responsabilitat, quan comparem els ingressos de llicències d’obres del 2007, que
vostè ha parlat de 2.100.000 €, hem de recordar que aquest any hi havia un ingrés
extraordinari que es va dedicar a inversions per a la Universitat de Bell-lloch, que si no
recordo malament estava pressupostat al voltant d’un milió d’euros, després es va
aconseguir la meitat, per tant, quan comparem la davallada d’ingressos ho hem de
comparar amb els ingressos habituals, no amb les puntes que pot haver-hi quan hi ha
un projecte excepcional com pot ser el de la Universitat de Bell-lloch.
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Respecte el tema que aquí ens ocupa, que és la contractació d’aquest servei de la
neteja viària, dues reflexions a les quals vostè no ha fet menció i que pel nostre grup
són molt importants:
Primer, aquest concurs que es fa ara es fa amb sis mesos de retard, és a dir, el concurs
pel qual l’empresa Urbaser donava aquest servei va caducar el 25 de juliol del 2010.
S’havien fet diverses pròrrogues, es van esgotar aquestes pròrrogues i des del 25 de
juliol està caducat. Per a nosaltres és molt important el compliment de la llei de
contractes, molt important, perquè és el que garanteix que l’ajuntament paga el preu
just per les coses. En tot cas, s’ha fet amb 6 mesos de retard perquè entre altres motius
no es va presentar cap empresa, alguna cosa no va funcionar bé la primera vegada
que es va presentar, s’ha trigat 6 mesos en fer aquest procediment negociat sense
publicitat, al nostre entendre és un temps excesiu. En aquest moment de crisi, fer
concursos permet rebaixar costos, com molt bé vostè ha dit en altres exemples en els
quals s’ha aconseguit aquesta rebaixa, segurament el concurs anterior no estava tan
malament, però en tot cas, sí que li volem fer aquesta reflexió que vostè encara no ha
mencionat i fer el comentari que enguany, bé l’any passat l’any 2010, ens hem trobat
amb una relació d’informes d’intervenció de factures que s’han pagat sense
contracte legal, estem parlant de 8 o 9 informes addicionals. Entre els quals ens
imaginarem que trobarem també referències a les factures d’urbaser. Ens preocupa
aquest tema. A dia d’avui resoldrem el tema d’Urbaser, però encara tenim algun altre
contracte, si no recordo malament el de CESPA pendent de resoldre i des del nostre
grup insistim en què aquest tema es resolgui i que tots els contractes estiguin en ordre.
I la segona qüestió i la més important és la dels serveis als ciutadans, és a dir, tots
entenem que en aquest context de crisi hi ha d’haver retallades, és molt important que
és el que prioritzen en aquestes retallades. Quins són els serveis que entenem que no
són prioritaris, els bàsics, i per tant, aquest és un debat del nostre grup per entrar-hi en
detall. Té l’oferiment, el té verbalment, el té per escrit 3 vegades, en la darrera vegada
no hem fet una llista concreta, però sí que ho hem fet en altres ocasions. Ara bé, hi ha
tasques que no costen diners a l’Ajuntament i que influeixen molt directament en els
serveis que reben els ciutadans. Hi ha ajuntaments d’aquí de la comarca i de
Catalunya que en aquest context de crisi han entès que la neteja viària és un servei
bàsic i no només no l’han congelat, sinó que fins i tot l’han incrementat. Bé, tindran les
seves raons i els seus criteris.
Aquí a la Roca, el que ens succeeix és que estem pagant els mateixos diners i el servei
s’ha deteriorat greument. El que està succeint, al cap i a la fi, a la Roca és que teníem
un contracte fins ara, a partir d’ara en tindrem un de nou, en què parlava de
l’obligació de fer la neteja setmanal dels carrers residencials, de fer la neteja quinzenal
en les urbanitzacions i de fer la neteja mensual en els polígons industrials i això no es
compleix o almenys això és el que ens diuen tots els veïns amb els quals hem parlat,
tant de la Roca centre com de la Torreta com de Santa Agnès i no es compleix quan
es veu en zones residencials herbes que arriben a mig metre. Lògicament, necessiten
moltes setmanes per créixer mig metres, no creixen tan ràpidament. Aleshores, és cert
que en els darrers anys s’ha recepcionat alguns sectors nous, forces sectors, però
també és cert, parlant amb els veïns, que en el solell el servei de la neteja viària passi
cada setmana com hauria de ser la seva obligació. A mi només em consta que hagin
passat una vegada en els 2 últims anys que des que l’empresa promotora del Solell
deixava de prestar els serveis i el responsable subsidiari és sempre l’Ajuntament, per
tant, en el Solell no s’està fent neteja viària, ni s’ha fet en el passat ni s’està fent en
aquests moments.
En els polígons industrials, a part d’alguna actuació puntual que s’hagi pogut fer en
alguna ocasió no s’està fent la neteja, almenys és el que em diuen a mi els industrials,
ni a Can Jorn ni a Vallderiolf i per acabar, hi ha el tema de Vilalba, Vilalba, si algú s’hi
passeja trobarà que és la selva. A Vilalba hi havia un compromís que l’empresa faria el
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automanteniment i per això no es va recepcionar aquesta part. Bé, és un tema
pendent que ja veurem con es resol, és un tema que té la seva complexitat, però la
reflexió que sí que li volem fer Sr. Ros, és que fer complir els contractes no costa diners
als ajuntaments i influencia directament al servei dels ciutadans i el contracte que hi ha
hagut fins ara amb l’empresa Urbaser no s’ha complert, no s’han complert les
freqüències. La Màquina de neteja, que és imprescindible que a la Roca hi hagi una
màquina per la seva extensió territorial com vostè ha explicat, apareix molt de tant en
tant, un mes sí quatre no, suposo que deu haver-hi problemes amb aquesta màquina,
però en tot cas, l’empresa Urbaser no ha complert l’objecte del contracte i, en tot
cas, li demanem que es concreti quines garanties ens planteja ara als ciutadans del
municipi perquè aquest contracte es compleixi. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Quan fa un moment em referia a què era el moment
de la responsabilitat i no era el moment de la demagògia. Em referia, justament, a això
que acaba de fer vostè perquè si vostè surt al carrer, veurà que el municipi està net, el
municipi està cuidat i vostè amb la seva demagògia, s’ocupa de crear una falsa
sensació de què no està net. En les zones residencials es neteja cada setmana, en les
urbanitzacions es neteja també cada setmana i a les zones industrials es passa un cop
al mes i això és així. Vostè no veurà la màquina perquè la màquina després de deu
anys ja va patir tantes avaries que finalment va ser irreparable i aquesta màquina no la
tornarà a veure vostè pels carrers de la Roca. Si n’ha vist alguna altra, no és el que és
habitual, alguna altra que portava l’empresa d’altres municipis per reforçar
temporalment. Per això és tan important adjudicar aquest contracte perquè ara hi
haurà 2 màquines de més amb recursos suficients per les urbanitzacions, cosa que
l’altra no podia fer, fins i tot, una vegada vam tenir un accident perquè va arribar a
bolcar, per tant, ara tindrem un molt millor servei amb molt pocs diners més, passem
d’un import de 299.000 a 345.000, és tot l’esforç que hem pogut fer per poder tancar el
pressupost i fins que no hem tancat el pressupost, no ho hem proposat adjudicar per
prudència i perquè el que surt en aquest plànol és un municipi que té el triple de
superfície a netejar que el tenia fa 10 anys quan es va adjudicar l’altre contracte de
neteja viària. Fixi’s que només amb 45.000 € més passarem a tenir el doble de
superfície, passarem a tenir més personal i passarem a tenir un millor servei, per tant,
això que vostè ha dit resulta que no és com vostè ha dit i que hem fet tot el possible
dins de la conjuntura econòmica tan difícil. Hem fet tot el possible per millorar aquest
servei i aquí també haig de trencar una llança a favor de l’empresa concessionària del
servei perquè ha estat l’única que ha acceptat licitar en aquestes condicions,
condicions difícils, condicions de poc import, condicions que hem hagut d’ajustar
moltíssim esforç de contenció, rigor i responsabilitat.
Respecte a l’inici de la seva intervenció a mi m’ha donat la sensació que no m’havia
escoltat, però després s’ha contradit perquè he vist que sí que m’havia escoltat i ha
explicat el procediment. El contracte va finalitzar el 25 de juliol és cert, però va haver-hi
un procediment que va quedar desert i a més vostè ho ha dit, per tant, voluntat
d’incomplir la llei de contractes, cap n’hi una, però, a més a més, poder vostè se
l’hauria de conèixer la llei de contractes i saber que quan un servei és un servei
imprescindible. El concessionari del servei té l’obligació de donar-lo encara que el
contracte hagi caducat i és el que ha passat aquí, el concessionari ha estat sempre en
el seu moment i en el seu lloc. Si vostè s’hi fixa, durant aquests 6 mesos que ha durat el
procés d’adjudicació, ha estat netejant el municipi i ara amb una mica més de diners,
amb una situació més ordenada, més regularitzada, amb una durada curta perquè
entenem que no podem obligar a ningú a assumir aquesta situació quan millori la
situació econòmica. Doncs amb aquesta durada curta tindrem un contracte amb el
qual podrem estar tranquils els pròxims quatre anys i l’empresa té les clàusules de
revisió anuals i podrem donar serveis a tots aquests sectors que en els propers quatre
anys no es preveu tampoc que s’incrementin més, hem de treballar amb el municipi
que tenim, ja els vam dir quan governaven vostès que havien creat un municipi
insostenible. Això és un municipi insostenible. A Vilalba hi ha dues famílies vivint que
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reclamen neteja viària i que amb l’optimització de recursos públics i de diner públic no
podem enviar una màquina a 7 quilòmetres de distància per netejar els carrers de
dues famílies i em sap molt greu, però així els ho he dit a aquestes persones quan es
vénen a queixar a Vilalba hi ha una situació caòtica de mal urbanisme i el van generar
vostès i a la Roca hi ha una situació de dispersió territorial que dificulta molt donar
aquest tipus de serveis amb aquest import tan baix de 345.000 €, però és tot el que
podem disposar en aquest moment er donar aquest servei.
Algun comentari més Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, intentaré ser molt breu. Nosaltres no discutim aquest contracte, ja
veurem el seu desenvolupament. El que sí que demanem, jo li he fet una pregunta que
no m’ha respost, és que aquest contracte es compleixi i li he demanat que
m’expliqués perquè no s’havia complert l’anterior i quines garanties ens posaria
perquè ara es compleixi aquest contracte que avui s’aprovarà amb els seus vots.
Aquesta és la qüestió clau. Quins són els mecanismes. Ja he vist el que diu el plec de
clàusules i ja sé el que deia el plec de clàusules anterior, però hi ha una qüestió
important que és la voluntat política perquè això es compleixi i vull saber si vostè té
aquesta voluntat perquè per molt que digui que el municipi està net, deixant de
banda l’entorn de l’ajuntament, on sí que es veu a una persona treballant i netejant,
fora d’aquí el municipi ha estat descuidat els darrers anys i estem d’acord amb vostè
en què aquest contracte era important fer-lo de nou. Vostè ho ha dit i nosaltres hi
estem totalment d’acord. El que no entenem és que si era important fer-lo de nou i
ajustar-lo a les noves realitats del municipi s’hagi fet pròrrogues durant 2 anys i s’hagi
estat 2 mesos sense contracte i quan es renova un contracte s’ha de tenir en compte
que pot ser que quedi desert, a tots ens pot passar que quedi desert i ens quedi a més
a més, en la situació que li ha quedat a vostè, caducat, amb la qual cosa
l’ajuntament ha de pagar factures que no compliran la legalitat i això no treu que
l’empresa hagi de prestar serveis que és una altra qüestió. El que sí que ens preocupa
a nosaltres és la manca d’agilitat. Necessita 6 mesos per fer un procediment negociat
sense publicitat i respecte al tema de l’acusació demagògica, em sembla que en la
nostra intervenció a dia d’avui, tant el Carles com la meva, intentem fer-les molt
ponderades i no fer acusacions a la lleugera, estem intentant, en la mesura que
podem, explicar els nostres arguments i els nostres posicionaments sense entrar en una
sèrie de qualificatius que són despectius i que entenem que no ens mereixem aquesta
manca de respecte institucional a més a més, per part de la màxima autoritat
d’aquest municipi que és l’Alcalde de la Roca. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Bé, per cloure aquet debat, jo faré només dos
aclariments. Vostè ha intentat deixar un vel, com una mena de trampa... factures que
no compleixen la legalitat ha dit. Totes les factures estan conformades pels tècnics
supervisors dels contractes, per tant, totes les factures són factures corresponents a
serveis que s’han prestat perquè així ho han acreditat els tècnics supervisors del
contracte. No hi ha cap factura que no compleixi la legalitat i com li he dit abans, un
contracte caducat obliga a continuar la prestació del servei al concessionari, quan és
un servei bàsic com és aquest, el qual afecta a la salubritat pública, per tant, no hi ha
factures que no compleixin la legalitat, Sr. Estapé.
Segona, potser vostè no hi és en el municipi, però les persones que acrediten aquestes
factures són les persones que tutelen els contractes. Jo em trobo sovint als netejadors,
els escombriaires, me’ls trobo sovint pels carrers, és casualitat que sempre me’ls trobo
jo. Potser hauria de passar per on passo jo perquè jo sempre els veig, jo diria que a
diari. Miri, avui els he vist a la Torreta, dijous al matí. .. Sr. Estapé, netegen cada
setmana, ja li he contestat abans, netegen cada setmana els carrers del poble. Hi ha
un contracte antic, un contracte obsolet, un contracte que tenia una definició molt
diferent del municipi que tenim ara i lògicament, calia fer un nou contracte. Sap quina
va ser la proposta tècnica que ens van fer les responsables del servei a l’any 2007? Una
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proposta de 600.000 €. Si a l’any 2007, quan veníem de les vaques grasses, ens
haguéssim escoltat als tècnics que ens proposaven aquell import, en aquest moment
les factures del primer punt tindrien 300.000 € més. Per sort, vam seguir els principis de
prudència, vam visualitzar el que se’ns venia a sobre, la vam controlar, la vam aturar i
aquest contracte ha sortit a licitació amb un import molt inferior del de les primeres
propostes tècniques, la primera de 600.000 €, la segona per 450.000 € i proposem
adjudicar per 345.000 amb l’IVA inclòs, amb l’IVA del 8%, pujat un punt l’any passat pel
Sr. Zapatero, per tant, l’esforç que s’està fent des de l’equip de govern amb l’actual
conjuntura econòmica de donar el millor servei als ciutadans amb la caiguda
d’ingressos que ha tingut aquest ajuntament és extraordinari i el servei s’està donant.
No pretengui fer veure que no s’està donant. Passegis pel poble, passegis a les hores
que treballen els serveis de neteja viària...
Sr. Estapé.- Li portaré fotos...
Sr. Alcalde.- Vostè em portarà fotos ...
Sr. Estapé.- Dels meus passejos ...
Sr. Alcalde.- Vostè em portarà les fotos dels seus passejos i de les fotos fraccionàries,
sectorials i parcials que li agrada fer, però passegis pel poble. Miri, Sr. Jordi Font, l’altre
dia unes persones que estan fent una enquesta per l’ajuntament. Tenien preguntes
d’aquest estil que si creu vostè que està net el poble, que si el poble té l’aire pur, si no
sé què... i jo els vaig fer la pregunta: vosaltres que acabeu d’arribar, us sembla que el
poble està brut? es van quedar un moment parats i després em van dir: no, hem donat
una volta i el poble està net, per tant, Sr. Font, Sr. Estapé, el poble està net.
Sr. Font.- Sr. Ros, jo ara mateix estic aquí a la Roca centre, no és que estigui a Santa
Agnès als afores i fa 2 anys, jo els dilluns els sentia, perquè òbviament amb els horaris
que faig moltes vegades no me’ls puc trobar, però els sentia netejar en la zona en què
estic vivint. Hi ha zones en les quals surten herbes Sr. Ros, vull dir, a veure, hi haurà zones
que estan netes, n’hi ha d’altres que no i això és així.
Sr. Alcalde.- Sr. Font, ha utilitzat una paraula que no li corresponia, jo li he permès.
Sr. Font.- Gràcies.
Sr. Alcalde.- Passegi’s pel poble. Jo convido a tothom que es passegi pel poble i quan
tinguem operatiu aquest servei que serà de seguida, també veurem la diferència,
veurem els augments de freqüència i veurem el que dóna de sí un contracte que hem
hagut de fer en condicions difícils, però que hem aconseguit amb la collaboració de
l’empresa concessionària del servei, hem aconseguit que acabi sent un bon contracte
pel municipi pels propers 4 anys, per tant, podem estar tranquils, podem estar
orgullosos que malgrat les dificultats, es continua donant un bon servei als ciutadans i
a les ciutadanes de la Roca.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
6 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del
Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal
del PSC-PM, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que mitjançant acord del Ple de 15 de juliol de 2010 es va aprovar aplicar el
procediment de contractació negociat per la contractació de la gestió del servei
públic de “Neteja viària i conservació urbana del municipi de la Roca del Vallès”; així
com també s’autoritzà la despesa i s’acordà invitar a tres empreses qualificades.
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Vist que en data 21 de juliol de 2010 es van enviar invitacions a tres empreses
capacitades per a l’execució d’aquest contracte, havent rebut proposició, un cop
finalitzat el termini de presentació d’ofertes, per part de URBASER, SA.
Atès que, un cop celebrades les Meses de contractació per a l’obertura dels sobres 1 i
2, es va sollicitar al tècnic competent que procedís a la negociació dels termes de
l’oferta amb URBASER, SA.
Vist que l’Enginyer de serveis ha presentat informe en data 2 de novembre de 2010 en
el que efectua proposta d’adjudicació provisional a favor de l’únic licitador presentat,
URBASER, SA per un import anual de 319.727,29 euros (IVA exclòs), amb un import
corresponent a l’IVA de 25.578,18 euros, essent l’import total dels treballs de 345.305,47
euros.
Atès que, en data 4 de novembre de 2010 s’ha celebrat la Mesa de contractació per
a efectuar proposta d’adjudicació provisional a l’òrgan competent, ratificant l’informe
emès per l’enginyer de serveis.
Vist que resulten d’aplicació l’article 122 en relació a l’article 154.c), art. 161. 2, 162 i
concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic.
Atès que, de conformitat amb l’article 274.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
competència per a subscriure el contracte comporta la facultat per aprovar el
projecte, plec de clàusules administratives, despesa i l’adjudicació del contracte; i que
d’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 836, de 6 de juliol de 2007, i amb la
Disposició addicional segona de la Llei 20/2007, correspon a l’Alcalde.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a la
prestació del servei públic de neteja viària i conservació urbana de la Roca del Vallès,
a l’empresa URBASER, SA amb CIF núm. A79524054 per un import de 319.727,29 euros
anuals de pressupost base, més 25.578,18 euros corresponents a l’impost del valor
afegit al tipus del 8% (Total: 345.305,47 euros); el qual s’executarà d’acord amb el
contingut del plec de clàusules administratives generals, dels plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars d’aplicació i segons l’oferta
presentada en tant no contradigui els expressats plecs.
SEGON.- Disposar a favor d’ Urbaser, SA la quantia corresponent a l’import
d’adjudicació per a l’anualitat 2010 a càrrec de la partida pressupostària 06 163 22700
del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a la resta de licitadors,
si escau, a la Intervenció municipal, a l’Àrea municipal corresponent i publicar-la en el
perfil del contractant d’aquest Ajuntament, als efectes previstos en els articles 135 i 137
de la Llei de contractes del sector públic.
QUART.- Requerir a l’adjudicatari provisional, perquè dins dels deu (10) dies hàbils
següents als de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el perfil del
contractant, constitueixi a favor de l’Ajuntament la garantia definitiva per import de
63.945,46 euros, així com perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
la resta de documentació establerta als plecs, si s’escau.”
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B-3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2010, en què
es va aprovar sollicitar 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, exceptuant el règim general d’horaris comercials per a la part del municipi
que figura en l’Annex I (plànols 1 i 2), per tot l’any i en la franja horària màxima
autoritzada per llei.

Sr. Alcalde.- El tercer punt de l’ordre del dia tracta de la ratificació de l’acord de la
Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2010, en què es va aprovar sollicitar 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, exceptuant el règim general
d’horaris comercials per a la part del municipi que figura en l’Annex I (plànols 1 i 2), per
tot l’any i en la franja horària màxima autoritzada per llei.
La Roca del Vallès és un municipi que, entre d’altres valors, té una singularitat i aquesta
singularitat és que rep la visita de 2,8 milions de visitants anualment, dels quals aquí diu
40%, però en els darrers estudis un 50% són turistes, turistes són persones que pernocten
fora de la seva residència habitual. Aquests 2,8 milions de visitants que van tenir lloc,
aquestes dades són de l’any 2009 a l’any 2010 es va acostar als 3 milions, es focalitzen
tots ells al centre comercial la Roca Village. Aquesta és una situació singular a la Roca
del Vallès que fa que fora de la ciutat de Barcelona, ens converteixi en el segon focus
d’atracció de turistes de Catalunya per darrera de Port Aventura, per tant, tenim una
situació molt especial, una situació molt singular. Aquesta situació singular fa que hi
hagi la voluntat del consistori de poder treure un profit d’aquest 2,8 milions de visitants,
d’aquests gairebé 3 milions de visitants. Aquests visitants ara per ara podrien estar en
qualsevol altre municipi perquè la seva operativa és penjar d’una via de gran
capacitat, d’una autopista, l’AP7 i desplaçar-se a aquest indret en concret que és el
centre comercial de la Roca Village. Si la Roca Village estigués ubicat en un altre
municipi, l’operativa seria la mateixa, la dinàmica del visitant és utilitzar un temps
d’entre 2 i 4 hores fonamentalment i exclusivament i poca cosa més, puntualment
alguns dies, fonamentalment els dissabtes que és el dia que es produeix la punta de
concentració més alta és el dia de màxima utilització d’aquest centre comercial,
s’utilitzen també els restaurants de dins del recinte, però difícilment cap dels visitants
busca moure’s pel territori, busca moure’s pel Vallès Oriental, busca moure’s per la
Roca o busca acostar-se al Maresme, sinó que un cop acomplerta la seva funció
bàsica, que és venir atrets pel “shopping” marxen i no deixen cap actiu, no deixen
cap valor en el municipi. A partir d’aquí el municipi de la Roca del Vallès que és un
municipi de gran extensió 37,5 quilòmetres quadrats, té una sèrie de valors naturals, un
entorn natural principalment privilegiat, un paisatge i començaríem per aquest entorn
natural que té en el parc serralada natural un espai d’interès natural protegit. Aquest
és un espai, que aquí veiem en algunes imatges, és un espai que permet molt tipus
d’utilització i, de fet els residents tant de Vallès com de Maresme l’utilitzem per
activitats d’esport a l’aire lliure per activitats de natura, per activitats de lleure. Aquest
espai està al servei dels ciutadans i està controlat i regulat pel Consorci del Parc
Serralada del qual formem part 14 municipis. En el Parc Serralada hi ha tots aquests
animals i al voltant del riu Mogent tenim també una rica fauna, tenim la bassa del
ànecs i tenim unes aigües que s’ha recuperat i que estan en bon estat. Aquest entorn
natural és també espai de productors de zones agrícoles que juntament amb la Serra
de Bell-lloc, que és un espai no protegit, formaven un entorn natural que es pot
promocionar i es pot oferir a aquests 3 milions de visitants, si més no a un percentatge
d’aquests visitants. A més a més, tenim una riquesa patrimonial important, començant
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per la riquesa arqueològica som la segona concentració megalítica de Catalunya, la
segona després de l’Alvera a l’Empordà i, per tant, la més propera a les zones més
densament habitades de l’àrea metropolitana, tenim el Dolmen de Can Gol, la Roca
Foradada, el Pla del Molí, la Pedra de les Creus i tenim una singularitat que és bé
cultural d’interès general i patrimoni de la humanitat des de l’any 98 que és la pedra
de les Orenetes, que té pintures rupestres de l’art Llevantí, una figura que es veu en
aquestes imatges que conté 32 figures, una figura digna d’anàlisi per part dels
especialistes perquè forma part d’un art de transició. La pedra de l’Escorpí, el poblat
Ibèric de Cèllecs, falten més el dolmen de Cèllecs, el dolmen de Can Planes, l’altre
Roca Foradada, tenim una altra singularitat, el municipi de la Roca té 3 castells o té
l’origen de 3 castells, el de la Roca, el de Bell-lloc i el Manso Vilalba que, originalment.
va ser també una fortalesa castell. Els castells són tots béns culturals d’interès general
que formaven part de l’inventari de castells de l’any 32. Tenim la Parròquia de Sant
Sadurní, església millenària, la de Santa Agnès que té 700 anys i tenim capelles i
esglésies com la de Malanyanes i en aquestes esglésies tenim retaules barrocs de gran
valor com el de Sant Sadurní, recentment restaurat, on ha aparegut policromies, on ha
aparegut retaules de gran valor i de coneguts gravadors i tenim un patrimoni
arquitectònic tradicional de masies com aquestes que es veuen aquí, de totes les
tipologies, de tots els estils, de totes les capacitats, masies que ofereixen la possibilitat
d’esdevenir allotjaments rurals, esdevenir llocs d’acollida a aquests 3 milions de visitants
on es poden oferir tota mena de serveis i tots mena de productes naturals. També som
productors de 2 denominacions d’origen, la denominació d’origen Alella, són 18
municipis en aquesta denominació d’origen a cavall de Vallès Maresme, d’aquests 18
municipis, 15 aquest any passat 2010 hem constituït un consorci amb finalitats de
promocionar els valors patrimonials i naturals dels nostres municipis. Aquest consorci el
primer que ha fet és demanar a la Direcció general de Turisme de la Generalitat de
Catalunya, demanar un Pla de Foment Turístic per aquests 15 municipis que formen
part del consorci DO Alella. Aquest consorci pot donar peu a una de transformació de
conreus en recessió del cereal que és el correu de secà principal actualment al
municipi i tenim la DOP de la mongeta del ganxet, que és un producte tradicional de
la cuina catalana de gran qualitat i que, realment, és també un producte exportable
amb la gastronomia i en l’alta cuina. Tenim un espai on l’any passat es van acollir 8.300
pernoctacions que és la Universitat Corporativa de Telefònica al paratge de Bell-lloc,
un espai que té previsions de transformació en altres actius, un parc tecnològic o un
parc el coneixement, però que de moment ha començat en un campus de la
Universitat Corporativa de Telefònica on l’any passat van acudir 1.500 alumnes i van
arribar a haver-hi 2.300 pernoctacions. Els valors turístics del nostre entorn són, que a
partir de considerar a la Roca com a destí, tenint en compte que aquests 3 milions de
visitants ja hi són. A partir de poder disposar d’allotjaments que ja existeixen a la
comarca, a partir d’aquí, aquests visitants poden partir d’aquí com a base
d’operacions i acudir a conèixer altres valors propers al territori, com poden ser el Parc
Natural del Montseny, el modernisme a Cardedeu, a la Garriga modernisme,
termalisme, a Caldes termalisme, a Granollers tenim comerç, restauració, hostaleria, la
porxada, els museus, turisme cultural i molt a prop tenim el Circuit de Catalunya, són
valors que s’estan utilitzant habitualment per un nombre important de visitants, no tants
com els que acull habitualment la Roca Village, tenim molt a prop la costa del
Maresme i altres part com el Parc Serralada Litoral, el corredor del Montnegre, amb la
conreria i tenim molt a prop la ciutat de Barcelona amb tota la seva oferta lúdica
cultural, recreativa, de comerç, etc. Per tant, estem en un entorn molt ben comunicat i
que el que pretenem és buscar un factor de creació de riquesa en el territori. Aquí
veiem això que explicava, el Massís del Montseny, la costa del Maresme, la porxada
de Granollers, Cardedeu, la Garriga, Caldes, què es pot fer amb tots aquests
ingredients, doncs aquests ingredients en aquest moment tenen la dificultat que el
visitant utilitza fonamentalment el dissabte com a dia únic i exclusiu d’utilització, és un
dia punta, és un dia de concentració i molts visitants vénen d’un radi relativament curt
i molt visitants vénen i marxen en un matí o en una tarda, per tant, no busquen ni tant
sols un lloc on dinar, si podem fidelitzar aquests visitants al territori, es poden crear això
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que en diem Vallès Oriental Experience i crear vinculacions amb equipaments hotelers
com els que tenim a prop del circuit, els que tenim a Granollers o els que es puguin
crear en un futur al territori o els que existeixen en aquest moment infrautilitzats al
Maresme. Es poden crear moments de “shopping i wellness” com ens han posat aquí o
de “convention i shopping”, són temes que poden partir del fet que el visitant pernocti
en el municipi o en la rodalia del municipi i, per tant, pugui destinar el seu temps a
activitats variades i diverses. Això permet crear un nou sector, un sector de creació de
riquesa que és el turisme. Els moments, els Vallès Oriental moments” sense pernoctació
poden donar peu a barrejar “shopping” amb cultura, amb gastronomia, amb golf o
amb activitats familiars, dels quals en el territori n’hi ha alguns i, evidentment, se’n
poden implantar moltes més. Són aquest punt d’activitats de natura que en aquestes
àrees properes a les grans conurbacions poden ser un factor de creació de riquesa, un
factor de dinamització econòmica del territori i una aposta per la qual entenem que
podem trobar la fórmula per obtenir els recursos turístics i implantar l’estructura turística.
Bé, amb aquests ingredients el que proposem a la Direcció General de Comerç és que
accepti 2 zones en el municipi, una zona en el centre de la Roca on s’estructura el
comerç tradicional, el petit comerç tradicional de la Roca, que segueix els eixos del
carrer Major i de la Rambla i els eixos del carrer Catalunya i del carrer de Dalt, és una
anella que es tanca, una anella cèntrica que l’estem alliberant de trànsit i els seus
carrers transversals. Aquest carrer d’aquí al costat, el carrer Espronceda, el carrer
Industria i llavors, aquesta zona compacte que està en aquest moment ocupada per
comerç tradicional tindria la potestat voluntària de poder obrir en diumenges i festius i
això mateix ho assenyalaríem a la zona concreta de la Roca Village, de tal manera
que els visitants puguin disposar no només del dissabte com a dia de concentració sinó
del cap de setmana. Això ens permetria que s’escampés més entre els 2 dies,
l’afluència de visitants, evitaríem aquestes puntes que es produeixen els dissabtes i les
dificultats de trànsit. L’increment que s’ha estimat és d’uns 600.000 visitants, per tant, ve
a ser un 20%, no és doble ni molt menys l’afluència, queda millor dispers en el cap de
setmana, llavors permet més comoditat en la utilització del centre, però sobretot
permet que la situació d’aquests visitants en el municipi permeti escampar-los pel
territori i permet generar noves fórmules d’utilització del territori i permet generar noves
fórmules d’utilització del territori i noves fórmules de creació de negoci i de creació de
riquesa. Aquesta és la proposta que s’ha traslladat a Direcció General de comerç que
ha tingut entrada i sollicitud d’informe també a la Direcció General de Turisme que en
aquest moment està pendent de resolució i que portem al plenari perquè no sigui tant
sols un acord de junta de govern, sinó que sigui un acord de tot el consistori en el
benentès que tot el municipi de la Roca del Vallès veu amb bons ulls aquest projecte i
especialment és significatiu que va ser el petit comerç el que ens va demanar
assenyalar aquesta àrea en el centre de la Roca com a eina de dinamització. Algun
comentari Sr. Albert Gil com a representant d’Esquerra republicana. Algun comentari
Sr. Miquel Estapé en nom del PSC de la Roca.?
Sr. Estapé.- Sí, diversos comentaris. Sí, en primer lloc estem contents que aquest tema,
que és important pel municipi, es porti a la sessió plenària. Li vam demanar així, tant el
meu company el Carles Fernández com jo mateix en una reunió que vam tenir deuria
de ser a mitjans del mes d’octubre. Hem trigat diversos mesos, però estem contents
que aquest tema es porti aquí i que es debati en el màxim òrgan de representació
que té aquest municipi. Nosaltres votarem a favor d’aquesta acord , li donarem
recolzament a aquesta sollicitud i ho farem per 2 grans motius:
Un, l’ha dit vostè, perquè és una oportunitat d’impulsar el turisme. El turisme a la Roca i
a la comarca. Vostè ho ha detallat força bé i creiem que podem aconseguir que una
part dels visitants que visiten la Roca Village, encara que sigui una part molt petita ,
facin altres activitats i que generin riquesa i activitat econòmica en un municipi com el
de la comarca. La Roca té atractiu, vostè els ha comentat, la comarca en té molt
altres. Ara bé, aprofitant que vostè ha fet menció a diferents atractius de la Roca, li
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voldria recordar que tenim diverses tasques pendents des de fa 3 anys i mig que
haurien d’ajudar a consolidar aquests atractius turístics:
Per un costat és l’aprovació al catàleg de masies. En un escrit recent a la premsa,
vostè deia que tenim un catàleg de masies, tenim un conjunt de masies catalogades.
És veritat que tenim una proposta d’un projecte d’un catàleg de masies que està
aprovat, si no recordo malament, inicialment o provisionalment, que són uns tràmits
que es van fer en el mandat anterior i que han quedat sorprenentment aturats. Posem
en valor aquestes masies, aprovem definitivament aquest catàleg, cosa que li estem
demanant des de fa 3 anys i mig. Posem en valor també el nostre catàleg de
patrimoni arquitectònic, arqueològic i cultural i aprovem també un altre catàleg que
fa 3 anys i mig que dorm en un calaix. Fem aquest esforç, provem-lo donem-li valor i
mirem a veure com ho podem combinar aquesta oportunitat que es presenta si
s’acaba aprovant de l’obertura en diumenges a la Roca Village perquè hi hagi
visitants que vagin a algun d’aquests edificis emblemàtics del municipi i el segon motiu
i per a nosaltres el més important, vostè no l’ha mencionat per nosaltres sí que és
essencial en la conjuntura actual de crisi, amb els més de 600 aturats que hi ha a la
Roca , amb els milers d’aturats que hi ha a la comarca, és que aquest és un projecte
que genera ocupació, genera ocupació, genera llocs de treball, genera d’entrada
150 llocs de treball per l’obertura en diumenges, això és el que ens diuen. Això és el
que ens diuen, lògicament aquestes dades s’haurà de mirar si es compleixen o no, el
que si que tenim molt clar nosaltres és que el que hauria de fer l’ajuntament és
demanar les màximes garanties que aquests compromisos de creixement de llocs de
treball realment es compleixen. Ens posen, per exemple, que en el centre de la Rozas
hi ha aquest diferencial, aquestes 150 persones més treballant pel fet de l’obertura en
diumenges, garantim-ho, estudiem-ho, analitzem-ho, però en tot cas en la conjuntura
actual és important aquest lloc de treball.
Segon, quan es faci l’ampliació del centre de la Roca Village, una ampliació que està
aprovada i que està pendent de diferents tràmits urbanístics i que requereix una
inversió important que es veu fortament condicionada amb l’obertura en festius ha
generat un 250 llocs de treball més, per tant, tenim aquí una oportunitat de generar
400 llocs de treball i en la conjuntura actual no podem deixar-ho passar, els llocs de
treball que es creïn per nosaltres és important que es creïn amb unes condicions
laborals i econòmiques dignes. Des del nostre grup, ens hem posat en contacte amb
els sindicats de Comissions obreres, tal com UGT per entendre el seu posicionament i
entendre la seva visió al respecte. Coneixent la posició de Comissions Obreres en
contra d’aquest projecte, el d’UGT a favor. Ens han traslladat les condicions laborals i
econòmiques que s’han negociat, que entenem que són condicions correctes, que
estan per sobre de la mitjana del sector que evitaran que els treballadors del centre de
la Roca Village, doncs no hagi de treballar excessivament en dies festius. Ens parlen
d’una limitació de 12 festius a l’any, quan a dia d’avui ja en tenen 8 per contracte i,
per tant, amb la informació que se’ns ha facilitat, entenem que hi ha uns llocs de
treball que són correctes i que no hi ha precarietat associada a aquesta ocupació
que genera. Per tots aquests motius, nosaltres donarem el vot a favor en aquesta
sollicitud.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Bé, jo crec que estem bastant d’acord amb el que ha
dit. De totes maneres, sí que és cert que no he donat dades. En tot cas, potser valdria
la pena que m’ estengués un moment donant algunes. Per poder fer aquesta
tramitació són necessaris i imprescindibles uns informes de suport i aquests informes
s’han recaptat al llarg d’un any i mig i això s’ha sollicitat en el moment en què s’ha
rebut el darrer informe. Els informes de suport que tenim en aquest projecte provenen
de la Cambra de Comerç, tots ells positius, provenen d’organitzacions de consumidors,
del comerç local, del Diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, del Consell
Comarcal, del Consorci de Turisme del Consell Comarcal i d’una dels sindicats, en
aquest cas la UGT.
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En aquest cas, jo destacaria que a part d’aquesta provisió de 150 llocs de treball que
és una estimació que fa la pròpia empresa Value Retail i que, per tant, jo prefereixo no
entrar en consideracions perquè òbviament l’empresa, els seus treballadors i els
sindicats han d’establir les condicions i definir com s’efectuen els torn com es remunera
el treball en festius, quina és la limitació dels festius, amb quina freqüència, etc. Això no
és feina nostra, però evidentment el que no permetrem és que no es compleixin unes
condicions de treball dignes. El que jo voldria destacar és que la importància del
projecte és l’economia generada que se’n deriva, que aquesta sí que els estudis ens
parlen de 103 milions d’euros d’economia derivada. Això és un generador de lloc de
treball fora del centre comercial. Posava un exemple l’altre dia a una periodista que
preguntava què millora l’obertura en diumenges, què millora en l’entorn i posava
l’exemple d’un restaurant, un restaurant en aquest moment sap que pot tenir un cert
consum molt limitat el dissabte, difícil entre setmana, però molt limitat el dissabte i
tenim exemples que ja funcionen, tenim un exemple al costat mateix del centre
comercial que quan parlem amb ells es queixen que hi ha crisi, que les coses no
acaben de rutllar i que podria haver-hi molta més activitat, clar què li passa a aquest
restaurant que té una punta forta el dissabte al migdia. Difícilment, té un dissabte a la
nit, un diumenge a la nit o un diumenge al migdia i molt a la vora n’hi ha d’altres i els hi
passa exactament el mateix, en canvi en un paquet de cap de setmana aquest
restaurant té assegurat el personal i el servei per quatre bones operacions, 2 de migdia
i 2 de nit. Això genera que algun emprenedor quan aquests restaurants tinguin
funcionament, tinguin una oferta bona, algun operador, algun emprenedor tingui
ganes d’obrir-ne un altra en les proximitats i donar un servei complementari, diferent,
de tal manera que és aquesta economia derivada la que estem posant molt en valor i
la que des del municipi entenem que és molt necessària i la que ens pot ajudar,
precisament a generar lloc de treball al municipi . Hi ha una dada molt preocupant,
que no he dit tampoc, que és que el 70 % de la població de la Roca treballa fora de
la Roca i és una dada molt alta i en canvi tenim un balanç zero i és que surten a
treballar fora els mateixos que entren a treballar dins, per tant, en el municipi hi ha llocs
de treball en altres sectors, però no està equilibrat. El municipi necessita generar aquell
lloc de treball. També, una altra dada important el 66% de la població de la Roca
treballa en el sector serveis, en l’agricultura només queda un 1% escaig, no arriba.
Tenim el cens de les cambres agràries, que són ara les votacions, de 66 fa 4 anys hem
baixat a 33, la meitat, per tant, és un sector que va ser en el seu dia la base social del
municipi en aquest moment és totalment recessionari. Aquest 66% que treballa en el
sector serveis pot tenir una oportunitat amb la creació d’aquest nou sector econòmic
que és el sector del turisme. Aquest sector, que en aquest moment no existeix al
municipi, el sector de l’hosteleria no existeix al municipi, el sector de la restauració és
feble en el municipi i el sector de les activitats de lleure, de les activitats esportives a
l’aire lliure és feble en el municipi, són aquests sectors els que poden enfortir-se i no
només en el municipi, sinó a més a més, amb generositat a la comarca on hi ha tots
aquests valors que hem estat comentant abans. Aquesta és la importància del
projecte, aquesta és la importància en la que creiem en moments com en l’actual
que realment és necessari ser imaginatiu, és necessari buscar elements de riquesa. El
President de la Generalitat i el Conseller de d’Ocupació i Empresa, tots dos han dit el
mateix missatge: “ No podem tancar les portes a cap projecte que pugui generar
riquesa a aquest país” I això és el que portàvem treballant durant 2 anys en aquest
municipi i amb els informes preceptius complerts hem adreçat a la Direcció General
de Comerç , hem iniciat la tramitació i entenem que amb el suport del PSC serà una
posició unànime de tots els grups municipals de la Rocq perquè entenem que això és
bo per a la Roca i és bo pel Vallès Oriental i pot ser bo també pel Maresme. Només
puntualitzar un parell de coses dels seus comentaris:
El catàleg de masies va rebre una denegació important per part del Departament de
paisatge, sinó recordo malament i, per tant, caldrà refer-lo gairebé tot sencer, el
catàleg de masies, el catàleg de patrimoni arquitectònic està aprovat definitivament.
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Té un requeriment, té una condició perdó, no un requeriment i és que cal completar
una fitxa, la de l’Ajuntament Vell, perquè l’Ajuntament Vell...
Sr. Estapé.- L’ajuntament vell està aprovat.
Sr. Alcalde.- Li acabo de dir, està aprovat definitivament amb una condició completar
la fitxa de l’ajuntament vell. Està aprovat, li repeteixo. ...Sr. Estapé, vostè sap com són
els tràmits administratius, està aprovat definitivament, només hem d’enviar la fitxa de
l’ajuntament vell.
Sr. Estapé.- Si no es va enviar és per algun motiu.
Sr. Alcalde.- Sí, vostè el sap. On és l’ajuntament vell?
Hi ha solucions Sr. Estapé, l’ajuntament vell es va caure a trossos no hi és, però ens han
demanat que enviem fotos, plànols, imatges de com era l’ajuntament vell i sobretot,
tots ... ho han demanat ara Sr. Estapé, ho han demanat ara. Sap qui governava fins al
mes de novembre la Generalitat, doncs ja sap perquè s’ha endarrerit el catàleg. Era
una puntualització
Sr. Estapé.- És per culpa d’Esquerra Republicana?
Sr. Alcalde.- Jo no he dit això.
Sr. Gil.- Ja ho dic jo, ja ho dic jo.
Sr. Estapé.- El Departament, el Departament...
Sr. Alcalde.- Jo he dit qui governava. El Departament és un Departament .
Sr. Estapé.- El Departament de cultura...
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé...
Sr. Estapé.- El Departament de cultura ha tingut un comportament molt correcte amb
el municipi.
Sr. Alcalde.- Sí, si jo no li dic el contrari. Bé, si té algun comentari Sr. Albert Gil en nom
d’Esquerra republicana.
Sr. Gil.- Sí, Bé, Esquerra ha fet moltes coses dolentes, suposo que igual que fer un pacte
aquí a la Roca, igual fer els governs de la Generalitat, bé suposo que hi ha hagut coses
que s’hauran encertat. Des de Cultura, hi ha hagut requeriments, sempre tècnics, per
tant, si aquests requeriments són polítics, aquí no estic gens d’acord en el tema de qui
manés o deixés de manar en aquell moment al propi Departament, però bé, si uns
tècnics no se n’adonen o triguem fins a l’últim moment quan ja queda l’aprovació de
3 anys, demanar aquesta informació, doncs alguna cosa deu fallar, tant per part dels
polítics com dels tècnics que així ho fan. Amb el tema del municipi turístic, el que sí que
voldria fer és unes consideracions, en principi , quan comencem a fer unes consultes
amb l’empresa i nosaltres comencem a parlar amb el comerç del poble, el que sí que
tenim clar és que sempre hem de respectar i hem d’acceptar la petició dels
comerciants que el centre de la Roca fos declarat amb la llei d’horaris comercials
municipi turístic. El que sí que teníem clar és que això era un impuls per això que teníem
al poble, és a dir, la ruta prehistòrica de la qual tant hem parlat i tant clar que tenim
que s’ha de recuperar i s’ha de fer visible arreu, doncs, clarament la podrem impulsar si
podem gaudir dels ajuts i del propi suport tant de la Generalitat, per part de Turisme,
com de les pròpies empreses que puguin gestionar i ajudar-nos a gestionar aquest
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tema quan vam parlar amb l’empresa el que sí que els vam deixar molt clar és que
nosaltres no podíem acceptar el que ells ens deien, que ells ja negociarien amb els
treballadors que els propis treballadors, negociarien amb cada empresa, ells també
parlaven del tema que no es podia comptar mai com el tema que els sindicats es
posessin dins del centre comercial perquè són els nombres de treballadors de cada
botiga eren tan pocs que no podrien tenir dret a tenir un sindicat a l’interior, nosaltres
vam dir que per aquí no seguíem, és a dir, que encara que ells no ho veiessin bé o
parlessin d’alguna altra manera, nosaltres els vam comentar que per aquí no seguíem
que la feina que li pertocava als sindicats, l’havien de fer els sindicats, però que
nosaltres no acceptaríem que no hi poguessin haver els sindicats dins per defensar els
drets dels treballadors. Es va oferir la possibilitat dels sindicats majoritaris perquè
poguessin parlar amb l’empresa i perquè poguéssim parlar amb ells. Així es va dur a
terme, nosaltres també hem parlat amb els responsables del sindicat, en aquest cas
també amb el sindicat que ha fet l’informe favorable i ens han comentat sempre el
mateix que li han comentat al Sr. Estapé que és que és un acord que ja els hi hagués
agradat poder aconseguir a molts altres llocs, per nosaltres això és una tranquillitat i
després el que sí que nosaltres hem de treballar i que ho hem parlat en diferents
reunions amb l’empresa és que s’ha d’ajudar a la gent del poble, és a dir la Roca
Village ha de ser un pols d’atracció turística, un pols de treball i un motor de la
comarca, però que no es poden oblidar de la Roca, dels treballadors de la Roca, de
la gent que està a l’atur. Els hi hem demanat, els hi hem parlat i això han estat
converses que s’ha seguit a nivells més alts. Em refereixo a què quan ells en algun
moment han deixat de banda el tema dels treballadors o dels acords puntuals en
diferents reunions, nosaltres a tots els nivells i estant reunits amb la Generalitat sempre
els hi hem dit, si no hi havia aquest acord, no hi havia aquesta voluntat per part de
l’empresa de deixar-ho tot molt clar, doncs nosaltres no seguíem endavant, quan ara
mateix parlem que això n’haurem d’estar a sobre, n’haurem d’estar a sobre nosaltres
com a ajuntament, n’hauran d’estar a sobre els sindicats i evidentment, els propis
treballadors seran els que podran dir-nos si el dia a dia es compleix o no i poder des de
l’ajuntament o des d’on pertoqui fer la pressió oportuna perquè tot això es compleixi.
Els acords, com bé diem sempre, si estan escrits han de servir i han de valer, per tant, si
entenem que qualsevol acord escrit és per fer-lo respectar, estem segurs que aquest
també es respectarà i que ajudarà tant a la gent de la comarca com a la gent que ve
de fora de la comarca a treballar, com els propis treballadors del poble, que n’hi ha
pocs, però n’hi ha i els que esperem que en un futur amb l’ampliació i amb l’obertura
puguin ser de la màxima proximitat també pel fet que tampoc és normal els moviments
que tenim actualment en el país per anar a treballar. Hi ha gent d’aquí que treballa en
botigues de Barcelona i hi ha gent de Barcelona que treballa en botigues d’aquí, són
unes mobilitats que racionalment s’haurien d’acabar, no ens pertoca a nosaltres, però
l’interès hi és. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Gil. Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, breument, Sr. Ros, jo crec que aquest és un bon acord pel municipi, ha
de ser un bon acord per totes aquelles persones que busquen feina. A mi l’únic que
em sap greu és que el que hauria de ser un bon acord i a més a més, un acord per
unanimitat, acabem sempre o almenys nosaltres amb un mal regust de, diguéssim,
d’acusacions, de retrets i de crispació. Em sembla que em pertoca, la meva feina,
recordar que hi ha tasques pendents, vostè em pot respondre si estan o no estan
pendents, però el tarannà de generar crispació en cada punt, encara que sigui una
notícia possible pel municipi , no és el que el municipi de la Roca ni demanada ni vol .
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Estic totalment d’acord amb vostè per una vegada,
però vostè tira la pedra i amaga la mà. Clar parla de tasques pendents, un catàleg
que està aprovat, doncs jo li explico que està aprovat, si vostè vol jugar a aquest joc
jugui, estàvem parlant d’una altra cosa.
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A veure, jo crec que com molt bé vostè ha dit, avui és un dia important per a la Roca
perquè estem en el convenciment que l’acord que adoptem és un acord positiu pel
municipi, positiu per a la comarca, positiu per la nostra gent que pot albirar un futur
d’un sector nou, generador de riquesa, generador de llocs de treball, generador del
que tant necessitem en aquest moment que és activar l’economia, ho fem també en
el convenciment que com diu els estudis que hem treballat que és un... aquest sector
no generarà...silenci si us plau, aquests sector no generarà cap inconvenient a altres
sector del comerç, del petit comerç dels centres urbans que el veuen amb
preocupació, ja fa 14 anys quan es va impulsar aquest centre, ja es va veure com una
competència negativa i amb el temps s’ha demostrat que aquesta competència
negativa no era tal, doncs en aquest moment estem en el convenciment que com diu
l’estudi que disposem no genera cap efecte negatiu sobre cap sector i en tercer lloc i
entenent la preocupació que pot generar als treballadors del centres comercials, hi ha
mecanismes en l’acció sindical per controlar les condicions de treball dignes que es
puguin generar a partir de la possibilitat de l’obertura en diumenges o festius. Hi ha
collectius en altres sectors que històricament ja treballen per torns, als hospitals: els
metges, les infermeres, els serveis d’emergència, la nostra policia local que avui ens
acompanya, els bombers...vull dir, hi ha tota una sèrie de sectors que han sabut
estructurar les seves plantilles organitzant els torns i, per tant, no hi ha d’haver cap
dificultat i entenc que es farà ben fet i en aquest sentit, des de l’ajuntament, us oferim
el suport perquè així sigui i com molt bé ha dit el regidor de cultura l’Albert Gil, ja s’ha
treballat amb el centre perquè aquestes condicions quedin ben fixades i no es
perjudiqui a ningú, per tant, l’acord que avui volem ratificar el fem des del
convenciment que estem fent el millor pel nostre territori i el millor pel nostre municipi.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en Junta de Govern, de data 28 d’octubre de 2010, es va adoptar l’acord
de sollicitar 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, exceptuant
el règim general d’horaris comercials per a la part del municipi que figura en l’Annex I
(plànols 1 i 2), per tot l’any i en la franja horària màxima autoritzada per llei, el qual,
literalment, diu :
“Atès allò que disposa l’article 3.1 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris
comercials, en relació a la determinació dels municipis turístics a efectes del que
estableix la mateixa norma: “.../... s’entén per municipi turístic, el municipi en què, per
afluència estacional, la mitjana ponderada anual de població és superior al nombre
de residents i el nombre d’allotjaments turístics i segones residències superior al nombre
d’habitatges de residència primària, o que és un lloc de gran afluència de visitants per
motius turístics”.
Vist que la Roca del Vallès reuneix les condicions establertes en l’esmentada norma,
pels motius següents:
1.- La Roca del Vallès, un dels principals atractors de visitants de Catalunya.
El municipi de la Roca del Vallès compleix amb la condició alternativa establerta a
l’article 3.1 de la Llei 8/2004 de ser un lloc de gran afluència de visitants, en base al fet
que durant l’any 2009, el municipi va rebre 2,8 milions de visitants, dels quals, un 40%,
es a dir, 1.120.000 persones, van ser turistes, visitants que pernocten fora de la seva
residència habitual.
Aquestes xifres situen al municipi entre les principals destinacions de visitants de
Catalunya i, juntament amb Montserrat, el principal atractor de visitants de l’interior del
territori català.
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2.- La Roca Village és l’ indret turístic més important del Vallès Oriental.
La Roca Village, situat al municipi de la Roca del Vallès, és el principal atractor de
visitants i turistes cap el Vallès Oriental i conjuntament amb el Circuit de Catalunya,
que atrau gairebé un milió de visitants l’any, i el Montseny, entorn dels 750.000, l’oferta
de La Roca Village ajuda a la futura consolidació del Vallès Oriental com una
destinació diferenciada, amb icones d’excellència, totes elles molt reconegudes a
nivell internacional, i en línia amb els objectius del Pla Estratègic de Turisme,
recentment aprovat pel Consell Comarcal.
3.- La Roca del Vallès és un municipi divers amb una gran riquesa de natura i paisatge i
un patrimoni arqueològic de gran valor, amb una rica vida cultural i esportiva i amb
installacions singulars d’alt valor afegit pel territori (La Roca Village i el Centre de
formació de Telefònica).
Així, la Roca del Vallès, és un dels municipis que formen part del Parc Natural Serralada,
on s’hi poden practicar multitud d’activitats esportives i de lleure, i on trobem la Ruta
Prehistòrica de la Roca (un dels elements més emblemàtics del patrimoni cultural del
Vallès Oriental).
4.- La Roca Village és una destinació turística diferenciada. El municipi de la Roca del
Vallès s’ha convertit en un lloc de gran afluència de visitants, com ja s’ha exposat
anteriorment, i aquests fluxos de visitants esdevenen per motius turístics. És palès els
nous requeriments de la demanda turística i el valor que les destinacions poden
aportar a l’oferta de Catalunya per tal de poder competir en el mercat turístic global,
més enllà dels atributs naturals, històrics o culturals d’una destinació.
És en aquest context de competitivitat turística internacional on en els darrers anys
s’han desenvolupat nous productes turístics molt orientats a la demanda i d’alt valor
afegit com el turisme de compres. Avui, La Roca Village és una activitat d’alt valor
afegit que atrau al turista.
Aquest fet és degut principalment a la identificació per part del turista internacional de
La Roca Village com un dels motius de la seva visita turística a Catalunya i, que en
alguns mercats, especialment en el francès, és un element de fidelització del turista
amb aquesta destinació.
5.- La Roca del Vallès és un municipi amb una ubicació estratègica
• AP-7: 17 milions de vehicles, 8.5 milions de turistes estrangers
• C-60: nexe d’unió amb el Maresme i la Costa de Catalunya
• A 30 minuts de Barcelona i de l’aeroport de Girona
• A 1 hora de la Costa Brava i de l’aeroport de Barcelona
• A menys de 2 hores del sud de França
Atès que s’ha analitzat l’impacte econòmic que podria tenir el fet de que la Roca del
Vallès rebés la qualificació de municipi turístic i que es poden concretar en la forma
següent:
• Generació de manera indirecta, per la major facturació de les empreses
proveïdores, de la suma total de 103 milions d’euros.
• Es crearien, al menys, 150 llocs de treball nous.
• Atracció de 300.000 nous turistes l’any.
Vist que l’article 27 de la Llei. 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya,
estableix que:
1. Les administracions turístiques poden emprar els mitjans de promoció establerts
per aquesta Llei i tots els altres que considerin necessaris per al foment del
turisme i la promoció i la protecció dels recursos turístics.
2. L’ús dels mitjans de promoció a què es refereix l’apartat 1 ha d’ésser coherent
amb les prioritats fixades pel Pla de turisme de Catalunya i amb la resta de
determinacions dels plans o programes de caràcter general establerts per la
Generalitat.
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Atès que en el Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2005-2010 s’estructura la visió
envers el turisme al voltant de les següents idees:
• el desenvolupament i consolidació d’una oferta turística diferenciada que
s’identifiqui amb la realitat cultural, social i natural del país.
•

la consideració de Catalunya en el seu conjunt com a destinació integral.

•

l’optimització i l’increment de l’oferta mitjançant la millora de la qualitat, la
diversificació i l’ordenació del producte.

•

el reconeixement, sensibilització i valoració del turisme coma motor econòmic
del país i factor d’equilibri territorial.

•

I contempla, entre d’altres, els següents objectius genèrics:
ordenar i integrar el desenvolupament turístic d’acord amb les capacitats, les
potencialitats i la planificació del territori.

•

augmentar la qualitat i la diversitat de l’oferta turística mitjançant la millora
continuada i la consolidació del teixit empresarial, la reinversió en allotjaments i
equipaments, la consolidació i diversificació de productes i una política
integral de promoció turística orientada cap al mercat, sota la perspectiva
conjunta d’assolir la sostenibilitat cultural, econòmica y social.

•

posicionar Catalunya com una marca turística que sigui reconeguda i valorada
pels seus valors específics i d’identitat.

•

fomentar la consciència que el turisme és un factor que contribueix a endreçar
el territori i incorpora sectors complementaris en el seu desenvolupament.

Vist que més recentment la Llei 15/2007, de 5 de desembre, de la Agència Catalana
de Turisme, en el seu article 3.2. estableix com a objectius específics de la mateixa:
“b) Promoure l’oferta turística adaptada a les necessitats dels turistes reals i potencials,
dels professionals i dels intermediaris.
c) Optimitzar les accions promocionals des de la perspectiva de l’eficiència i amb vista
a obtenir bons resultats promocional.
f) Cercar la màxima notorietat en les accions de comunicació i publicitat.
Vist que l’article 3.2. de la Llei 8/2004, estableix que per a determinar els municipis
turístics exceptuats del règim general, cal la proposta motivada de l’òrgan competent
de l’ajuntament directament afectat, la qual ha d’especificar si l’exclusió es demana
per a la totalitat del municipi o només per a una part i indicar el període de l’any als
qual se circumscriu la sollicitud i franja horària d’obertura diària sollicitada, i a la qual
s’han adjuntar els informes següents:
o Informe de la cambra de comerç de l’àmbit territorial afectat.
o

Informe de les associacions o agrupacions de comerciants detallistes
més representatives del sector comercial de l’àmbit territorial afectat.

o

Informe de les agrupacions més representatives
consumidores i usuàries, en l’àmbit territorial afectat.

o

Informe de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit
territorial afectat.

o

Informe del Consell Comarcal.

de

persones
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Atès que, de conformitat amb l’article esmentat, aquesta Corporació ha rebut, entre
d’altres, els informes favorables del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de la Cambra
de Comerç de Barcelona, de la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya,
de les organitzacions sindicals i de l’associació de comerciants, d’acord amb el que
disposa l’article 3.2 de la Llei 8/2004, d’horaris comercials.
Per tot això que es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Sollicitar 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, exceptuant
el règim general d’horaris comercials per a la part del municipi que figura en l’Annex I
(plànols 1 i 2), per tot l’any i en la franja horària màxima autoritzada per llei.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, adjuntat els informes preceptius establerts a la Llei 8/2004.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de la Roca del Vallès tan
àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’execució d’aquest acord i signatura
dels documents que se’n derivin..”
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer i únic.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern de data 28 d’octubre de 2010,
en què es va aprovar sollicitar 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, exceptuant el règim general d’horaris comercials per a la part del municipi
que figura en l’Annex I (plànols 1 i 2), per tot l’any i en la franja horària màxima
autoritzada per llei. ”

B-4 Moció de rebuig que presenta l’equip de govern a la sentència del Suprem contra
la immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix a la Generalitat a introduir
el castellà com a llengua vehicular a l’escola.
Sr. Alcalde.- Passem al darrer punt de l’ordre del dia. És una Moció de rebuig que
presenta el consistori, entenc que el presenten tots els grups del consistori, a la
sentència del Suprem contra la immersió lingüística de les escoles catalanes que
exigeix a la Generalitat a introduir el castellà com a llengua vehicular a l’escola.
Té la paraula, la regidora d’ensenyament, la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Moltes gràcies, Sr. Alcalde, afortunadament a mi, em toca defensar un
tema en el qual ja hi estem d’acord, per tant, no crec que hi hagi discussió possible, ni
entre nosaltres i entenc que entre cap dels cap dels catalans que vivim i treballem en
aquest país perquè s’està intentant generar una polèmica que jo penso que no hi és i,
a més a més, ara se’n vol treure un rèdit electoral molt important perquè resulta que la
mare de tots els desastres de les Espanyes és culpa dels catalans que som insolidaris,
que no aportem ni un duro i a més a més, parlem una llengua diferent i jo entenc que
això no és així.
Bé, vaig a llegir els antecedents:
“El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al
costat del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i
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equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16
anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el
sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa"
respecte del català.
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també com a
llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en
conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el
seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de
l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa manera,
declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol
altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre
[d'ensenyament] siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la sentència del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut que es produeix a més contra un aspecte nuclear com és la immersió
lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la
llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra
llengua amb l’objectiu de la seva extinció. En relació als antecedents exposats els
sotasignants proposem a la Comissió Informativa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes sentències del Tribunal Suprem que
poden posar en risc la immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha suposat i
d’una manera demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un model d’èxit.
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei
d’Educació de Catalunya.
Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal
Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya”
Sra. Pujol.- Bé, jo crec que aquesta moció resumeix molt bé el que pretén el Suprem i
també el Constitucional i recull el que no estem disposats a acceptar els catalans, per
tant, penso que no hi ha res més a dir.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol, amb la lectura hem detectat una errada
que caldria corregir, la proposta és al Ple i no a la Comissió Informativa.
Abans dels acords, proposem al ple l’adopció dels següents acords. No sé si amb
aquesta redacció...
Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, Bé aquí sense ànim d’entrar cadascú en valoracions polítiques d’aquesta
sentència i del que això comportarà, crec que vam estar d’acord a l’hora de treure
algunes coses per deixar el nucli de la moció, evidentment, esperem que això sigui un
fet a tots els ajuntaments del país, a totes les institucions perquè una vegada més com
a país ens haurem de plantar davant d’aquestes agressions. Ara en una cosa tan
important com és la llengua, abans en una altre tan important com és l’estatut que
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molts de vosaltres vau votar favorablement i vau defensar favorablement. Alguns de
nosaltres no vam votar ni ho vàrem defensar, però ara a l’hora de fer-lo respectar com
l’estatut del nostre país doncs estarem com tots vosaltres defensant-lo i, evidentment,
en una cosa tan important com és la nostra llengua. La nostra llengua només la tenim
nosaltres, els altres per sort per ells, comparteixen una llengua i per sort per nosaltres la
sabem, la compartim com a llengua que aprenem des de petits, és una llengua que
ens fa poder anar per moltes parts del món, podent parlar amb aquest idioma,
podent-nos comunicar, evidentment, ja m’agradaria parlar l’anglès com parlo el
castellà, per molt que el castellà no sigui la meva llengua, però que la sé i el que sí que
tinc molt clar és que nosaltres només tenim una llengua pròpia del país que va néixer
amb el país doncs és aquesta i si no la defensem nosaltres, ningú ens ajudarà, crec
que això és important amb el que estem fent ara, com a representants del ciutadans
del tots els municipis, espero que tothom segueixi l’exemple i com a mínim els governs i
les institucions espanyoles ho rebin com un rebuig directe i frontal. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari?
Sr. Estapé.- Nosaltres el que volem defensar amb aquesta moció és un model lingüístic,
que ha estat un model d’èxit, un model de convivència i que el sistema d’immersió
lingüística tant per garantir que el català és la llengua preferent a Catalunya com que
el castellà té el seu espai d’utilització normal i habitual i aquest model és el que
entenem que hem de defensar, més enllà d’algunes interpretacions que es puguin fer
d’aquesta sentència que pot donar lloc a diferents visions. Volem seguir amb aquest
model de sistema d’immersió lingüístic, no hi ha cap problema de convivència a les
escoles i al carrer i aquest és el futur que garanteix que la llengua catalana podrà
sobreviure i entrar en una fase de declivi. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari més Sra. Marta Pujol?
Bé, doncs jo per cloure el debat, crec que és important que els ajuntaments de
Catalunya fem aquests posicionaments conjunts, aquests posicionaments globals, hem
illustrat aquest punt amb una imatge de principis del segle 20, per tant, estem parlant
d’una situació que ja es donava fa 100 anys. És lamentable que a principis del segle
XXI tornem a estar així i que no hi hagi hagut manera que, des de l’Estat Espanyol,
s’entengui quina és la realitat del país, quina és la realitat de Catalunya, quina és la
llengua de Catalunya, per això és tan important que els ajuntaments de Catalunya, els
ajuntaments catalans, adoptem aquests posicionaments, posicionaments clars i
contundents, dels estaments de l’estat democràtic i que diguem clar qui som, què
volem i que no poden acabar amb nosaltres, ni amb les nostres tradicions ni amb la
nostra cultura ni amb la nostra llengua.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al
costat del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i
equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 anys,
el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el sistema
d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa" respecte
del català.
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també com a
llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en
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conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el
seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de
l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa manera,
declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol
altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre
[d'ensenyament] siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la sentència del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut que es produeix a més contra un aspecte nuclear com és la immersió
lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la
llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra
llengua amb l’objectiu de la seva extinció.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al Ple l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes sentències del Tribunal Suprem que
poden posar en risc la immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha suposat i
d’una manera demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un model d’èxit.
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei
d’Educació de Catalunya.
Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal
Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya”

C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia dictades en matèria de personal.
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de l’ordre del dia de Control de la Gestió
municipal. El primer punt, el punt C-1 tracta de donar compte de les Resolucions
d’Alcaldia dictades en matèria de personal.
Bé, en primer lloc es va procedir a la contractació del Sr. Miguel Salas Collado en
règim de personal laboral interí com a peó de la Unitat de Serveis.
Les vaig llegint si hi ha algun comentari sobre alguna o si no al final.
En segon lloc, es va donar per finalitzada la comissió de serveis del Sr. Carles Ventura
Perarnau que datava del setembre del 2003 amb les successives pròrrogues i s’ha
adscrit al Sr. Carles Ventura Perarnau al lloc de treball d’auxiliar administratiu de serveis
generals.
En tercer lloc es va procedir a la contractació del Sr. Juan Castillo Portero com a
conserge adscrit a l’àrea de serveis personals en aquest cas està ocupant la
consergeria de l’escola nova de Santa Agnès.
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S’ha nomenat, amb efectes d’1 de desembre de 2010 per atendre les campanyes, a
la Sra. Assumpta Jo com a funcionària interina per atendre les campanyes de
l’oficina d’atenció al ciutadà.
S’ha nomenat com a funcionaris de carrera en pràctiques als Srs. Francisco Luis López
Ruiz i Miguel Román García com a agents de la policia local.
S’han nomenat també com a agents de la policia local als Srs. Juan Carlos Tornero
Martínez, Juan Espinola Herrera, Juan Robles Muñoz, Hèctor Alonso Prieto, Ángel Leal
Martín i Santiago Ojeda la Fuente, com a funcionaris interins ocupant les places
vacants com a agent de la policia local.
S’ha nomenat com a caporal de la policia local al Sr. David Lario Toro.
S’ha atorgat, amb caràcter excepcional i per termini d’un any, a la Sra Imma Lorenzo
València un canvi d’horari de la seva jornada laboral que serà a les nou del matí de
dilluns a divendres. Aquest horari comporta la reducció d’una hora diària, és una
petició voluntària per efectes de maternitat, amb la reducció i la compactació de
jornada ja superada.
La Sra. Almudena Naranjo Milrado, Tècnica d’administració General, ha sollicitat i se li
ha concedit la reducció d’un terç de la seva jornada de treball setmanal, també per
maternitat, per un fill menor de 6 anys, amb la percepció del 80% del seu sou.
El Sr. Francesc Capafons Còria ha demanat la situació administrativa d’excedència
voluntària com a funcionari de la Roca del Vallès. Aquí faig un comentari perquè no
surt en aquest relació de resolucions perquè és posterior a la convocatòria del ple,
però tot i que el Sr. Francesc Capafons havia demanat aquesta excedència
voluntària, als 2 dies d’estar en el nou destí, va demanar tornar a la plaça que tenia
aquí, per tant, si el veuen és que ja torna a estar aquí.
I per últim, s’autoritza el reingrés, com a personal funcionari de l’ajuntament de la Roca
del Sr. Jordi Sabatés Ametller , efectiu des del 14 de gener.
Algun comentari?
Sr. Gil.- Donar la benvinguda a tothom. Els canvis interns que vagin el millor possible per
cada persona afectada i res, agrair la feina que fan aquests tècnics i membres de
l’ajuntament en el dia a dia i el bon funcionament del poble. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Només afegir-me també a la benvinguda i al bon retorn en aquells casos
en què ja hi estaven i han tornat, amb aquests 2 casos. Molt bé, ens sumem a aquestes
dedicatòries.
C.2 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- El segon punt de l’apartat C tracta de resolucions d’alcaldia. Tenen
alguna pregunta sobre resolucions d’alcaldia?
Sr. Estapé.- Les farem per correu
C.3 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C-3 d’informes d’Alcaldia. En aquest cas fer
coneixement, ja s’ha repartit fent bustiada pel poble, però en tot cas, en faig esment

29

avui. Des del dia 17 de gener, que va ser dilluns de la setmana passada, tenim obert un
registre que és registre únic de Catalunya, per accés a l’habitatge protegit. Això prové
d’un ple del mes de maig de l’any passat, en què es va signar un conveni amb
l’empresa pública Adigsa. Aquest conveni, un cop aprovat per nosaltres i per Adigsa
es va signar al mes de juny, però després l’aplicatiu informàtic que ha de permetre
estar adscrits i incorporats al registre únic no va arribar fins al mes de novembre. Des
que tenim l’aplicatiu i les persones de l’oficina d’atenció ciutadana formades, aquest
registre s’ha posat en marxa. Aquest registre únic és obligatori i està aprovat per la
Generalitat de Catalunya pel Departament, llavors es deia de Medi ambient i
habitatge, des de novembre de 2009, per tant, el registre de facto ja estava obert, el
registre existia, però no el teníem a les oficines d’atenció ciutadana del municipi i ara sí
des del dia 17 està obert. Llavors no s’ha de confondre que en aquests 15 dies que
s’ha donat com a campanya s’ha volgut fer una prospecció de la situació de la
demanda real per acabar de tancar el Pla real d’habitatge que és una altre dels
documents imprescindibles i obligatoris per poder construir habitatge públic al
municipi, provenint d’un decret del dret a l’habitatge del desembre de 2009 del
Departament de medi ambient i habitatge. Aquest pla local està en una fase
d’elaboració molt avançat, s’està fent internament i faltaven les dades d’aquest
registre, per tant, en aquest 15 dies ens hem donat un termini de campanya per saber
ben bé quin tipus de demanda està tenint, per incorporar aquestes dades en el pla
local d’habitatge, però el registre està obert a perpetuïtat, fins que algun decret o
alguna altra decisió decideixi que s’ha de fer d’alguna altra manera. Si volen fer algun
comentari?
C.4 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- Doncs passaríem al quart punt de mocions de control no n’hem rebut
cap.
C.5 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- El cinquè punt de precs i preguntes per part de l’oposició.
Sr. Estapé.- En farem algunes per escrit.
Sr. Alcalde.- Molt bé, doncs sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió quan són
les 10 del vespre i donem pas al torn de precs i preguntes per part del públic assistent.

I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 22 hores del dia indicat en l’encapçalament. De la
qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,

Rafael Ros Penedo

Dolors Melero Guirao
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