ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 7 de
JULIOL DE 2011, Núm. 07/2011.

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. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P.
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC
Sr. Manuel Cortés Rubio del Grup Municipal del PSC
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E

A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 5 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 secretària accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del
quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal,
es procedeix a la realització de la Sessió Plenària extraordinària, prèvia convocatòria
per al dia d’avui a les vint hores.
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’acta de la sessió de constitució de l’Ajuntament del dia 11 de juny.
B) Assumptes en matèria d’organització
B.1. Constitució del grups polítics municipals.
B.2. Periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de les juntes de govern local.
B.3. Dació de compte de la resolució per la qual es distribueix els regidors en la mesa
del ple.
B.4. Dació de compte per la qual es nomena als tinents d’alcalde.
B.5. Dació de compte de les delegacions de l’alcaldia als regidors dels corporació.
B.6. Dació de compte de la resolució d’alcaldia en què es constitueix la junta de
govern local.
B.7. Creació de la comissió informativa general i de la comissió especial de comptes.
B.8. Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació, retribucions,
indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups polítics municipals.
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B.9. Nomenament de representants de l’ajuntament en els òrgans collegiats.
B.10. Personal eventual.
Sr. Alcalde.- Bona nit, donem inici a la sessió plenària extraordinària de 7 de juliol de
2011, quan són les 8 hores i 5 minuts del vespre.
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’acta de la sessió de constitució de l’Ajuntament del dia 11 de juny.
Sr. Alcalde.- El primer bloc de l’ordre del dia tracta dels assumptes de tràmit i hi ha
l’aprovació de l’acta de la sessió de constitució de l’Ajuntament. Algun comentari?
Passem a votació.
Sr. Estapé.- Quin ordre farem per passar a votació?
Sr. Alcalde.- Doncs, per la dreta per l’alcalde com sempre.
Sr. Estapé.- De menys a més?
Sr. Alcalde.- Les votacions les farem per l’ordre de taula començant pe la dreta com
s’havia fet sempre.
Sr. Palma.- Qui governava primer abans.
Sr. Alcalde.- Sí, en aquest cas un regidor de govern votarà primer i seguim, per tant,
tornem a començar la votació si us sembla bé?
Passem a votació
Es sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió de constitució de l’Ajuntament, del dia 11
de juny de 2011, a votació, la qual queda aprovada per unanimitat.
B) Assumptes en matèria d’organització
B.1. Constitució del grups polítics municipals.
Sr. Alcalde.- Passem al segon bloc d’assumptes en matèria d’organització. El primer
punt tracta de la constitució dels grups polítics municipals. Bé, els grups són el grup del
PSC, el grup de Convergència i Unió, el grup del P.P., el grup d’Esquerra Republicana i
el grup d’Iniciativa per Catalunya. S’ha designat portaveus de cada grup, en el cas
del PSC, El Miquel Estapé; en el cas de Convergència, el Manel Álvarez; del P.P. César
Alcalá, d’Esquerra Republicana, l’Albert Gil i Iniciativa per Catalunya, Dani Martín.
Algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet la proposta a votació i queda aprovada per
unanimitat, el text de la qual, literalment, diu:
“D’acord amb el que estableix a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 23 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
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s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que té conferides, proposa al ple
l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Acordar la creació de Grups Municipals per al millor funcionament dels
òrgans de Govern de la Corporació.
SEGON.- Als efectes de constitució dels Grups Municipals cap llista electoral es
podrà constituir en més d’un Grup Municipal i només el regidor o regidors d’una
mateixa llista electoral poden constituir grup municipal.
TERCER.- Facilitar al més aviat possible un espai a l’Ajuntament per a ús dels Grups
municipals. Mentre no s’habiliti el local els Grups podran fer ús de locals
municipals, prèvia sollicitud i autorització de l’Alcaldia, i sempre de conformitat
amb les disponibilitats del local.
QUART.- Establir una adreça electrònica de cadascun dels Grups municipals
vinculada a la pàgina Web de l’Ajuntament per atenció dels ciutadans.
CINQUÈ.- Els Grups Polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit al President de la
Corporació i subscrit pels seus membres, que es presentarà a la Secretaria de la
Corporació, amb indicació del portaveu del Grup i dels seus suplents.
SISÈ.- De la Constitució dels Grups Polítics i dels seus integrants i portaveus, el
President de la Corporació donarà compte al Ple en la primera sessió que se
celebri.
SETÈ.- Els Regidors que no quedin integrats
automàticament incorporats al Grup Mixt.”

en

un

Grup

quedaran

B.2. Periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de les juntes de govern local.
Sr. Alcalde.- El següent punt tracta de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple i
de les juntes de govern local. Les sessions ordinàries del ple es realitzaran cada 2
mesos, els mesos senars i es faran el darrer dijous de cada 2 mesos. Aquest darrer dijous
pot coincidir amb el quart dijous de mes o de vegades amb el cinquè dijous de mes,
per tant, el concepte és el darrer dijous dels mesos senars. Les Juntes de govern local,
amb caràcter ordinari, es realitzaran cada 15 dies, el 1 primer i el tercer dijous de cada
mes, en aquest cas de tots els mesos de tal manera que no coincidiran mai amb la
data d’una sessió plenària ordinària. Algun comentari?
Sr. Martín.- Cómo lo vamos a hacer de grupo minoritario a grupo mayoritario?
Sr. Alcalde.- Sí, las intervenciones tendrían que ser siempre de grupo minoritario a
grupo mayoritario.
Sr. Martín.- Sí, a ver, un par de comentarios. En el tema de la periodicidad, nosotros no
estamos de acuerdo como la propuesta que hace el equipo de gobierno. Yo hoy me
he molestado en mirar todos los plenos que se ha hecho des del año 2003 hasta el año
2011 y si haces un promedio de estos años viene a salir el mismo número de plenos i la
única diferencia es que en el último periodo en que se estableció que se hiciera en los
meses impares, lo que ha provocado que se hiciera más plenos extraordinarios.
Nosotros lo que pediríamos es que si estamos hablando de 6 plenos marcados por
norma, que los plenos que se convocaran con carácter tuvieran la vocación de
ordinarios, es decir que hubiera turno de preguntas, etc, es decir, decimos sí a estos 6
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en los meses impares, pero que todos aquellos que se convoque con carácter
extraordinario que haya turno de ruego y peguntas por parte del público. Del resto, lo
marca el equipo de gobierno y ahí no tenemos nada que decir. Simplemente seria
una petición que es plenos extraordinarios convocados, pero con turno de preguntas
por parte del público para que así el público pueda participar porqué lo que ha
ocurrido en el último mandato es que han ido a caer en plenos de carácter
extraordinario temas como ordenanzas fiscales i presupuestos, donde el ciudadano, el
vecino tiene algo que decir i creo que todos deberíamos de escuchar-lo. Gracias.
Sr. Alcalde.- Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, no hi hauria cap problema per nosaltres si ho volem pactar així i que en els
plens extraordinaris es pogués fer torn de precs i preguntes, però el que sí que veiem
clar és que no hi ha d’haver una periodicitat mensual i seguint la mateixa norma que
ja portàvem en el darrer mandat, però podem estar d’acord amb aquesta proposta
que fa Iniciativa.
Sr. Alcalde.- Algun comentari del PSC? Cati Palma?
Sra. Palma.- Bé, amb la mateixa línia del Dani Martín d’Iniciativa, nosaltres sobre la
proposta de l’equip de govern pensem que els plens han de ser en caràcter mensual
ordinari. Al darrer mandat s’ha demostrat que els temes importants han acabat anant
a plens extraordinaris, on no hi ha hagut possibilitat de participació per part del públic.
Els temes importants, com ordenances i pressupostos, repetitivament sempre han estat
en plens extraordinaris, per tant, entenem que això és una tònica habitual del seu
govern, de manera que es pot pactar introduint-nos en un ple ordinari. I un segon punt
que volem comentar és que no ens sembla bé que en el cas que continuïn apostant
en caràcter bimensual, triïn els mesos senars i sabent que la darrera setmana del mes
de juliol hi ha alguns regidors que els consta que no poden exercir el seu dret a
participar en el plenari per assumptes personals, doncs pensem que si tenen
coneixement d’això haurien de, com a mínim, ser sensibles a aquest aspecte. Sí i una
altra cosa és que no estava inclòs la periodicitat, a la proposta d’alcaldia no incloïa
que es faria els plens en mesos senars.
Sr. Estapé.- En tot cas s’hauria de modificar.
Sr. Alcalde.- És cert, s’haurà de modificar. En tot cas, pren nota la secretària que
haurem de modificar aquest aspecte que s’hauria de fer constar que es farà els mesos
senars. Algun comentari més? M’havia deixat al portaveu de Convergència que havia
d’intervenir abans que el PSC, Manel Álvarez...
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. S’ha fet en el darrer mandat plens extraordinaris amb
torn de precs i preguntes. Això ja ha passat, quan s’ha considerat que era un ple i ha
passat en més d’una ocasió, per tant, hi ha plens en què aquesta consideració encara
que el ple s’hagués convocat de forma extraordinària, li hem donat una estructura de
ple ordinari en aquest sentit, en el sentit que es podien fer precs i preguntes al final del
ple, no? Vull fer un aclariment també, el ple de pressupostos nosaltres no ens hem
inventat en el darrer mandat que es fes en un ple extraordinari, de fet el ple de
pressupostos, habitualment es fa en un ple extraordinari. I era una norma i una tònica
habitual també dels seus mandats, no ens hem inventat res. Si es podia s’encabia en
un ple ordinari i si no es feia en un ple extraordinari. Es tracta d’un ple important en el
funcionament normal d’un ajuntament. És un ple que s’ha de fer normalment abans
de final d’any i en certes ocasions, jo recordo que vostès havien convocat plens
extraordinaris, no només per aprovar pressupostos, sinó també per a altres coses i de
fet, allò que no es poden fer precs i preguntes en els plens extraordinaris, no és una
cosa tampoc nostre, sinó que l’hem heretat, que ens ha semblat bé, que era correcta i
que venia dels seus mandats, per tant, jo crec que primer deixa molt clar que un ple
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de pressupostos podria ser extraordinari i que en aquest cas en concret, potser no li
hauríem de donar aquesta possibilitat, és un ple habitualment dens, és un ple espès, és
un ple de números i històricament ja s’havia fet així. No ens hem inventat res. Igual que
les ordenances, eh? És a dir, que en mandats anteriors, vostès havien fet això. Jo en tot
cas, faria distinció en diferents tipus de plens extraordinaris. Si voleu podem parlar
d’aquest tema i li podem donar consideració d’un ple ordinari, en el sentit de precs i
preguntes aquells que es vegi que tenen més... aquí hi ha molts punts a tractar i que
potser per tema de dates no s’ha pogut fer abans, però en un ple de pressupostos, jo
entenc que per història tampoc hauria de ser un exemple com per demanar això,
precs i preguntes en aquest ple en concret, eh?
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez . Algun comentari més? Dani Martín?
Sr. Martín.- Sí, jo creo que no he sido capaz d’explicarme i, por lo tanto, no m’he
estava refiriendo a esto. M’estava refiendo a que si mantenemos 6 plenos al año y nos
vamos a una media de 12 plenos anuales, hay 6 plenos donde la ciudadanía no
puede hacer ruegos y preguntas, eso es lo que estoy diciendo. Evidentemente, que
hay plenos que, a lo mejor, por su estructura no son los plenos adequados para que
haya un intercanvio de opiniones entre el plenario y el ciudadano, cosa que yo dudo,
pero bueno esa es la propuesta, jo creo que si no aceptamos como proponen los
compañeros del PSC de un pleno mensual com se hizo hasta el ano 2003, yo creo que
no es ninguna petición alocada, el decir vamos a hacer un compromiso o que
cuando redactemos un ROM adquiriremos un compromiso en el cual establezcamos la
forma de participación del ciudadano en estos plenos extraordinarios, esto es lo que
creo que he dicho i un tema que se me ha olvidado también. A ver, un tema que se
me ha olvidado también, que lo había comentadao Cati, que es el de hacer un pleno
el en julio, el dia 28. Yo creo que este país cierra la ventana y a primeros de agosto o a
finales de julio... yo o hay temas muy urgentes, pero yo creo que tan urgentes que no
puedan esperar hasta la primera o la segunda semana de septiembre. Jo
particularmente, la mayoría de las veces no podré venir la última semana de julio.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Bé, en el tema dels pressupostos o de les ordenances, si no s’ha fet mai tampoc
passaria res en què... tret del que parlàvem de què no deixa de ser una cosa molt més
densa o molt més complicada alhora de passar a les preguntes que habitualment
acostumen a ser molt genèriques i podríem trobar-nos en què estem repetint el que ja
hem fet del propi debat, poder aquesta seria una manera de veure-ho i hauríem
d’estudiar-ho pels altres, jo com ha dit el Manel, jo cap problema en què hi hagués
això, la possibilitat que tots els plens tinguessin torn de precs i preguntes per part del
públic. Del juliol, bé, sí els torns de vacances han canviat molt, el tema de les vacances
en dates també pot variar molt, el tema de les vacances en dates també ens pot
variar molt, però jo sempre he entès que les vacances...hi ha gent que ja està
començant vacances, hi ha gent que acabarà el setembre, però hauríem de marcar
nosaltres unes pautes i el fet que pugui caure en juliol no hi veiem un altre mal que no
sigui que caigui la mateixa setmana com ens queia abans en la festa major. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Algun comentari, Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Bé, jo crec que nosaltres, evidentment, defensem plens bimensuals, no
mensuals. Ens sembla bé la proposta d’Iniciativa que, en tot cas, aquesta possibilitat
que els plens extraordinaris si no ho decidim en la comissió informativa per exemple o
en la Junta de portaveus si ens trobem abans, doncs que el ROM marqui que si s’ha de
fer un determinat número de plens extraordinaris que tingui aquesta consideració
d’ordinari en el tema de precs i preguntes, no hi veiem cap inconvenient, en tot cas,
podem afegir aquesta opció de treballar-ho en el ROM si voleu com esmena a la
proposta... això s’ha de votar no?
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Sr. Alcalde.- Sí
Sr. Álvarez.- I en quan al ple de finals de juliol és cert que és una setmana complicada
per molts, també és cert que en el redactat de la proposta, l’alcalde té la possibilitat
de canviar aquesta data, ja ho hem fet en algun ple del mandat anterior i no ha
passat res si tots arribem a la conclusió que ens va bé canviar aquesta data, l’alcalde
té la possibilitat i la potestat de canviar la data d’aquest ple. És possible que aquest
any en concret, tinguem coses importants per aprovar i esperar-nos dos mesos mes en
temes de tràmits ens pot anar malament, aquest any en concret, ens podem trobar en
anys posteriors que no passa res i o l’estalviem o bé la possibilitat de canviar la data,
sempre i quan sigui el mateix mes. Està a la proposta i e principi, si aquest any tots
considerem que els punts que volem portar per tema de tramitació i de dates, doncs
potser l’haurem de fer. Jo afegiria, per intentar arribar a un consens, en la redacció del
ROM, que hem parlat tots que l’hem de fer, afegir aquesta possibilitat perquè estigui ja
reglamentat, però que si no en comissions informatives o en juntes de portaveu li
puguem donar el tractament de ple ordinari al ple que és extraordinari. Si els sembla
bé, faríem això.
Sr. Alcalde.- Sra. Cati Palma?
Sra. Palma.- Bé, en primer lloc, Sr. Álvarez, veig que continua vostè aferrat en el passat
quan li interessa. En la seva primera intervenció, ens ha recordat tot allò que
històricament es feia quan governava el PSC. Jo li demanaria que en aquesta nova
etapa fossin tots capaços de mirar cap endavant. Ja fa 4 anys que governen, per tant,
crec que ja ha passat el temps d’aquests retrets.
Una altra pregunta, precs i preguntes en plens extraordinaris durant el darrer mandat,
és cert sí que això s’ha donat, si no recordo malament s’ha donat quan aquests plens
han esdevingut extraordinaris perquè s’ha canviat de data el ple ordinari que
corresponia, si no recordo malament, eh, és el que ens ve al cap, eh?
Si no he entès malament, finalment vostè ens proposa que hi haurà precs i peguntes
en els plens extraordinaris, sempre? No, només quan vostès ho considerin. No, no ho he
entès doncs. Bé, després m’ho explica, però el que sí que creiem és que si aquests
plens extraordinaris tenen caràcter d’ordinaris per fer precs i preguntes hauria de ser
una decisió ja consensuada i que tothom sabés qui pot participar d’entrada. Que ho
decideixin vostès, depenent del tema, crec que no fomenta la participació dels
ciutadans.
Tornem a insistir en el tema del mes de juliol. Nosaltres creiem que els regidors som
representants dels ciutadans que ens han votat i tenim dret que la veu dels ciutadans
que representem estigui present en el plenari. Per nosaltres és important que el mes de
juliol es garanteixi que en aquest plenari hi hagi la presència de tots els representants
de tots els grups municipals. Un tema que m’han apuntat ara és que sembla ser que el
mes d’agost en l’àmbit urbanístic és un mes inhàbil, per tant, aquells temes importants
que es podrien votar al juliol també es podrien votar al setembre, de manera que ja
podríem destinar aquesta primera data per poder-hi participar tots i bé, veig que ja li
he dit tot el que li havia de dir. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Bé, jo per cloure aquest debat, que em sembla que potser ha durat una
miqueta massa pel poc tema que tenia, jo crec que, en principi, la proposta és la
proposta que s’ajusta a la llei. La llei permet realitzar els plens cada dos mesos. Tenim
l’experiència d’aquests darrers 4 anys que han funcionat prou bé i ens hem ajustat
molt al ritme de treball de la casa i a la capacitat que teníem d’elaborar acords, per
tant, això ha anat bé. Jo he estat comparant altres cartipassos i per exemple, un
ajuntament, bastant més gran que nosaltres, Sant Celoni, 17.000 – 18.000 habitants
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realitza plens ordinaris cada dos mesos, per tant, no estem fent res estrany i d’altres
alcaldes que m’han comentat que tenen moltes dificultats per poder tenir acords amb
cara i ulls, per tant, aquesta periodicitat, la fixa de llei, és correcta. A partir d’aquí, crec
que ha quedat molt clar la proposta d’Iniciativa per Catunya, el Sr. Dani Martín,
d’aquesta opció que tinguessin vocació d’ordinaris, no sistemàticament, però sí si es
dóna la circumstància oportuna en què estaríem tots d’acord. Ho ha dit el portaveu
d’Esquerra Republicana, ho ha dit el portaveu de Convergència i Unió i poder no
estava vostè atenta, però ha dit que això es podia arbitrar en comissió informativa o
en junta de portaveus, per tant, no seria arbitrari, sinó que seria un acord de que hi ha
un ple amb un temari suficientment important com per donar peu a la participació del
públic en el torn de precs i preguntes. Per tant, donem-li aquesta vocació d’ordinari i la
proposta del regidor d’iniciativa per Catalunya encara va més lluny, que és la
proposta d’incorporar-ho en un ROM, un Reglament orgànic municipal, cosa que
creiem que en aquest moment que som 17 regidors és absolutament imprescindible
que ens posem a treballar ràpidament per tenir-lo i per tenir endreçats els torns
d’intervenció i sobretot els temps d’intervenció. Per tant, el ROM podria ser l’instrument
que definís clarament com es fan les intervencions en els plens extraordinaris. El ple de
pressupostos que s’ha dit erròniament que no es podria fer en un ple extraordinari i és
al revés ha de ser un ple extraordinari. El ple de pressupostos s’ha de realitzar en
caràcter extraordinari. Els plens es realitzaran cada 2 mesos, el darrer dijous de cada
dos mesos senars, falta incorporar en l’acord senars i si em deixeu, una cosa que és
referent al ple de juliol, si l’activitat municipal necessita d’aquest ple, evidentment,
s’haurà de realitzar perquè no fer-lo significaria alentir i endarrerir les necessitats del
poble un parell de mesos i això segons quins acords s’hagin d’adoptar i segons quins
terminis s’hagin de complir no ens ho podem permetre. Sí que l’acord tercer diu que
en període vacacional l’alcalde pot avançar o endarrerir les sessions quan això no
menyscabi la gestió dels assumptes municipals. Així com per posposar la realització de
les sessions ordinàries bimensuals o quinzenals del pel i de la junta de govern local i, per
tant, hi ha una potestat, ja definida, en l’acord que ens permet, si s’escau, avançar
aquest ple del juliol a la primera setmana. Ens podem posar tots d’acord i si tota la
feina està formada aquest ple es pot realitzar la primera setmana de juliol, si la feina no
s’ha acabat, si falta rebre informes, si hi ha temes que s’han de tancar el darrer dijous
del mes de juliol també és hàbil a tots els efectes, en l’empresa privada ningú
plantejaria el contrari i, per tant, si hi ha acords que s’han d’adoptar aquesta
possibilitat també existeix, per tant, no ens tanquem a cap possibilitat molt rígida, sinó
que hi ha la possibilitat suficient d’admetre-ho. Aquest any, evidentment, hi ha hagut
eleccions municipals, hi ha hagut un ple d’investidura, un ple del cartipàs i aquest ple
de finals de juliol serà absolutament necessari
per portar a terme un parell
d’aprovacions que s’avançaran 2 mesos que si les deixéssim posposades pel setembre,
per tant, segurament, segurament no segur, el 28 de juliol hi haurà un ple ordinari que
es realitzarà a finals d’aquest mes.
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’Alcaldia, la proposta queda aprovada, per 10 vots favorables,
manifestats pels regidors del grup municipals de CIU, d’ERC, P.P. i d’ICV-EUIA i 7 vots
negatius, manifestats pels regidors del grup municipal PSC-PM, la qual, literalment, diu:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març el passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a
l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern
Local.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 98 a) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
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de règim local de Catalunya, el Ple i la Junta de Govern Local poden celebrar
sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar sessió ordinària del Ple
com a mínim cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d’una població
entre 5.000 i 20.000 habitants i les de la Junta de Govern Local amb una
periodicitat quinzenal, en concordança amb les facultats de decisió que a
aquests efectes atorga a l’Ajuntament l’article 99 del decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal abans esmentada.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 38 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les
previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, proposa al Ple de
l'Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es
convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el darrer dijous, no festiu, de
cada dos mesos senars, a les 20:00 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament, o
lloc habilitat a l’efecte.
SEGON.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es
convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer i tercer dijous, que no
siguin festius, de cada mes de l’any, a les 18 hores, a la Sala de Comissions.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde, d’acord per a no convocar les sessions ordinàries
del Ple i de la Junta de Govern Local del mes d’agost, com a conseqüència del
període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes
municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries bimensuals o quinzenals del Ple i de la Junta de Govern Local, en el
primer cas, que podrà ser dins del mateix mes de la celebració, i en el segon,
podrà dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en
un període vacacional.
QUART.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als
Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.”
B.3. Dació de compte de la resolució per la qual es distribueix els regidors en la mesa
del ple.
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia. En aquest cas no hi ha votació,
però sí que hi ha debat que és donar compte de la resolució per la qual es distribueix
als regidors en la mesa del ple. Bé, la distribució és similar a la que poden vostès veure
aquí, amb la presidència de l’alcalde. A la meva dreta s’asseu el regidor, el Sr. Santi
Raimí, del nostre grup municipal, a continuació per la dreta segueix el PSC que veig
que no estan endreçats segons la llista que s’han collocat de forma aleatòria.
Sr. Estapé.- No sé si hi ha algun problema...
Sr. Alcalde.- No ho sé. Suposo que, en principi, en l’acord no està definit, simplement
diu que els regidors de la llista municipals del PSC-PM se situaran a la dreta de l’alcalde
a continuació del Sr. Santi Raimí, cosa que han fet correctament. Jo faig l’observació
que no estan per ordre de la llista. La resta de regidors de la llista de CIU es colloquen
a l’esquerra de l’alcalde, en aquest cas sí que estem per ordre. A continuació se situa
el Sr. César Alcalá, regidor del P.P., a continuació el Sr. Albert Gil, d’Esquerra
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Republicana i a continuació el Sr. Dani Martín, d’Iniciativa per Catalunya el Verds.
Algun comentari? No? Doncs continuem, aquest punt no es vota.

Conclòs el debat per l’alcaldia, el regidors queden assabentats de la resolució
d’alcaldia núm. 759/2011, la qual, literalment, diu:
“Atès que correspon a l’Alcalde en la seva condició de President del Ple, prèvia
consulta amb els portaveus dels grups municipals, la distribució d’escons a la
Sala de Plens, i tenint en compte l’actual composició de l’Ajuntament,
DISPOSO
Primer.- La distribució dels escons a la Sala de Plens serà la següent:
La presidència estarà ocupada per l’alcalde.
El regidor Sr. Santi Raimí Fortuny de la llista municipal de CIU se situarà al costat
dret de l’alcalde.
Els regidors de la llista municipal PSC-PM se situaran a la dreta de l’alcalde,a
continuació del Sr. Santi Raimí Fortuny.
La resta de regidors de la llista municipal de CIU se situaran a l’esquerra de
l’alcalde.
El regidor de la llista municipal de P.P. seurà a continuació dels regidors de CIU
El regidor de la llista municipal d’Esquerra-AM seurà seguidament a continuació
del regidor del P.P.
El regidors de la llista municipal de ICV- EUIA-E se situaran a continuació del
regidor d’Esquerra-AM .”

B.4. Dació de compte per la qual es nomena als tinents d’alcalde.
Sr. Alcalde.- El punt quart, tampoc no es vota, és donar compte ...per la qual es
nomenen els tinents d’alcalde. Els tinents d’alcalde al passar a 17 regidors són 5: el
primer tinent d’alcalde és el Sr. Manel Álvarez, el segon tinent d’alcalde és el Sr. César
Alcalá, el tercer tinent d’alcalde és el Sr. Josep Mª Mateo, el quart tinent d’alcalde és
el Sr. Jordi Fortí i la cinquena tinent d’alcalde és la Sra. Marta Pujol. Algun comentari?
No hi ha comentaris, continuem.
Conclòs el debat per l’alcaldia, el regidors queden assabentats de la resolució
d’alcaldia núm. 762/2011, la qual, literalment, diu:

“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març, el passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d'Alcalde.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53.2 i
55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
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Llei municipal i de règim local de Catalunya, la designació dels tinents d’alcalde
és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament,
mitjançant Decret, d’entre els membres de la Junta de Govern Local.
Aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga la legislació vigent,
amb data de 30 de juny d'enguany, ha procedit a la designació dels membres
de la Junta de Govern Local mitjançant Resolució d’Alcaldia.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la
legislació anteriorment esmentada
HE RESOLT:
PRIMER.- Nomenar Tinents d'Alcalde, amb efectes del dia d'avui, als Regidors
membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, el primer
dels quals substituirà aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència, malaltia
o qualsevol altra impossibilitat:
.Primer tinent d'alcalde: Sr. Manel Álvarez Herrera
.Segon tinent d'alcalde: Sr. César Alcalá Giménez
.Tercer tinent d’alcalde: Sr. José Mª Mateo Forner
.Quart tinent d’alcalde: Sr. Jordi Fortí Gurgui
-Cinquè tinent d’alcalde: Sra. Marta Pujol Armengol
SEGON.- Establir que en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra
impossibilitat d’aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix
la legislació vigent i, en especial, l’ordenació de pagaments i l’autorització de
talons bancaris, seran desenvolupades pels Tinents d'Alcalde, de conformitat
amb l’ordre correlatiu de nomenament.
TERCER.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant
el tinent d'alcalde o tinents d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
Si no s’efectués aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà
substituïda pel primer tinent d’alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol dels
altres tinents d'alcalde establerts en ordre correlatiu que es trobin presents, els
quals hauran de donar compte a la resta de la Corporació, sense que durant el
mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més d’un d’ells.
QUART.- Comunicar aquest Decret als tinents d'alcalde, fent-los constar que
hauran de mantenir informada aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves
atribucions com a Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni
atorgar-ne altres de noves.
CINQUÈ.- Remetre la present Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la
Província per a la seva publicació, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.
SISÈ.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d’aquesta resolució en la propera
sessió extraordinària d’organització que es realitzi. “
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B.5. Dació de compte de les delegacions de l’alcaldia als regidors dels corporació.
Sr. Alcalde.- Continuem amb el punt cinquè que tampoc es vota. En aquesta proposta
hi havia alguna errada i tenim la modificada, Dolors?. Tenim la proposta...? Si no en tot
cas ho explico de paraula.
Sra. Secretària.- Sí, és el B-5, no?
Sr. Alcalde.- És el B-5, però em sembla que hi ha un errada i posa B-8.
Sra. Secretària.- Posa B-8. Això ho anava a dir .
Sr. Alcalde.- Bé, en tot cas, ho canviem manualment.
Sra. Secretària.- Ha sigut perquè ja veureu que hi ha dos noms que s’assemblen,
planificació i planejament i s’havien canviat, després ja es posaran bé, però ara us
hem donat l’esborrany perquè ho tinguéssiu ara.
Sr. Alcalde.- Ens ho reperteixen i mentrestant ho vaig explicant. A veure, en
l’organització municipal.
Sra. Secretària.- Se us enviarà correctament amb el B-5..
Sr. Alcalde.- Dolor, continuo jo. En l’àrea de presidència estan les funcions protocol,
relacions institucionals, comunicació, web municipal, premsa i publicacions,
participació ciutadana i s’havia omès que ara ja veuran que està en primer lloc,
planificació i projectes estratègics. A continuació, l’Ajuntament s’organitzarà en 3
àrees, abans el teníem organitzat en 6, ara l’organitzarem en 3 grans àrees que seran
més fàcils de gestionar i donaran una estructura molt més clara. La primera és l’àrea
de serveis central. L’àrea de serveis centrals incorpora els Serveis Generals, on està la
Secretaria , recursos humans, Serveis Jurídics, Informàtica i Noves Tecnologies, l’arxiu i
l’oficina d’atenció ciutadana. Un segon servei són les serveis econòmics i de gestió
pressupostària que incorpora la intervenció, la tresoreria , la comptabilitat i compres i
un tercer servei és el servei de seguretat ciutadana i mobilitat que tenim la policia, la
policia operativa i l’administrativa i tenim a mobilitat a part de la senyalització els
autobusos i els taxis.
El segon gran bloc és l’àrea de territori i sostenibilitat que té un primer servei de
planejament, projectes i urbanisme. En aquest servei estarà l’oficina del POUM, l’oficina
d’habitatge planejament i projectes d’urbanització i edificació. Un segon servei és el
servei de disciplina urbanística, on estaran incorporades les llicències d’obres majors i
menors, les primeres ocupacions i tota la feina d’informes, certificats, les denúncies
d’infracció urbanística i el manteniment i la conservació i control dels edificis
municipals. El següent servei, el tercer d’aquesta àrea, és el servei de medi ambient
que tracta les llicències ambientals, les llicències que abans en deien d’activitat, la
protecció forestal, el manteniment de les franges, dels camins, la recollida de residus, el
clavegueram i el manteniment de les depuradores i agricultura i el quart servei
d’aquesta àrea és el servei de l’espai urbà que té per objecte l’execució d’obres
d’urbanització i el manteniment de la via pública amb els serveis d’enllumenat públic,
jardineria, neteja viària, abastament d’aigua, etc. I també la concessió de llicències a
la via pública, especialment en les companyies de serveis que són les que
habitualment obren rases per passar-hi infraestructures.
I la tercera gran àrea seria l’àrea de servei i atenció a les persones que té els serveis
d’esports, els serveis d’ensenyament, els serveis de joventut i infància, servei de
promoció econòmica, comerç, consum i ocupació, serveis d’inserció laboral, servei de
turisme i patrimoni cultural, servei de cultura, serveis socials, salut pública, serveis
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d’igualtat i serveis de solidaritat. Tot aquest organigrama funcional que respon a una
estructura tècnica i de comandament té uns regidors assignats que són els següents:
El Sr. Manel Álvarez portarà una regidoria de control dels serveis generals, una regidoria
de control dels serveis econòmics i gestió pressupostària i una regidoria de disciplina
urbanística; el Sr. Jordi Fortí portarà la regidoria de seguretat ciutadana i mobilitat; el Sr.
César Alcalá portarà les regidories de promoció econòmica, comerç, consum i
ocupació; la Sra. Marta Pujol portarà les regidories d’ensenyament, joventut i infància,
igualtat i solidaritat; la Sra. Montserrat Ametller portarà els Serveis socials i la gent gran i
la regidoria de turisme i patrimoni cultural; el Sr. Santiago Raimí portarà les regidories de
salut pública i de medi ambient; i el Sr. Josep Mª Mateo portarà la regidoria d’Espai
Urbà.
L’Alcaldia es reserva la regidoria de cultura i la regidoria de planejament, aquí està
equivocat, jo tinc l’antic perdó, planejament, projectes i urbanisme. A part a Alcaldia
hi ha el que posa aquí que és planificació i projectes estratègics. També s’anomenen
els Josep Mª Mateo i Jordi Fortí, regidors adjunts per assumptes relatius a la Torreta i a
Santa Agnès de Malanyanes, respectivament.
Bé, algun comentari? Cap cometari?
Conclòs el debat per l’alcaldia, el regidors queden assabentats de la resolució
d’alcaldia núm. 761/2011, la qual, literalment, diu:
“Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011,
de 28 de març, i constituït el nou ajuntament el passat dia 11 de juny de 2011, i amb
l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta
Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li són confereixen els articles
21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim local, en la
seva nova redacció actual, en concordança amb l’article 53.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de Règim local
de Catalunya i altra legislació concordant, procedir a l’establiment d’un règim de
delegacions de competències en favor de diferents regidors i regidores.
Atès que en conformitat amb la legislació a la qual s’ha fet referència anteriorment,
aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions en els membres de la
Junta de Govern Local, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per
l’article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases de règim local , per l’article 53.3 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya i per l’article 13 de la llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú,
en la qual es regulen les competències de l’Alcaldia que no poden ser objecte de
delegació.
Atès que, a més a més, aquesta Alcaldia també pot conferir delegacions especials per
a encàrrecs específics a favor de qualsevol regidor i regidora, encara que no pertanyi
a la junta de govern local.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Distribuir a efectes d’organització funcional, l’ajuntament en les següents
àrees :
1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA
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•
•
•
•
•
•

Planificació i Projectes estratègics
Protocol
Relacions institucionals
Comunicació
o Web municipal
Premsa i publicacions
Participació ciutadana

2. ÀREA DE SERVEIS CENTRALS:
Serveis Generals
• Secretaria
• Recursos humans
• Serveis jurídics
• Informàtica i noves tecnologies
• Arxiu
• OAC
Serveis econòmics i de gestió pressupostària
• Intervenció
• Tresoreria
• Comptabilitat
• Compres
Seguretat ciutadana i mobilitat
•
•
•

Policia
Bus
Taxi

3. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Planejament, projectes i urbanisme
• Oficina POUM
• Oficina habitatge
• Projectes d’urbanització i edificació
Disciplina Urbanística
•
•
•
•
•

Llicències
Primeres ocupacions
Denúncies
Certificats
Manteniment, conservació i control edificis municipals

Medi ambient
•
•
•
•
•
•
•

Llicències ambientals
Protecció forestal
Franges
Camins
Recollida de residus
Clavegueram
Agricultura

Espai urbà
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•
•
•

Execució d’obres d’urbanització
Manteniment via pública
Llicències via pública

4. ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
Esports
Ensenyament
Joventut i infància
Promoció econòmica, comerç, consum i ocupació
Inserció laboral
Turisme i patrimoni cultural
Cultura
Serveis socials
Salut pública
Igualtat
Solidaritat
SEGON.- Efectuar a favor dels regidors que es detallen les següents delegacions
específiques d’atribucions :
Regidor Sr. Manuel Álvarez Herrera:
•
•
•

Serveis Generals
Serveis econòmics i gestió pressupostària
Disciplina Urbanística

Regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui:
•

Seguretat Ciutadana i mobilitat

Regidor César Alcalá Giménez
•

•
Esports
Promoció econòmica, comerç, consum i ocupació

Regidora Marta Pujol Armengol
•
•
•
•

Ensenyament
Joventut i infància
Igualtat
Solidaritat

Regidora Montserrat Ametller Viñamata
•
•

Serveis socials i gent gran
Turisme i patrimoni cultural

Regidor Santiago Raimí Fortuny
•
•

Salut pública
Medi ambient

Regidor José Mª Mateo Forner
•

Espai Urbà
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TERCER.- La delegació general de competències a favor dels esmentats regidors a la
qual abans s’ha fet referència comportarà , tant la facultat de direcció de l’àrea
corresponent, com la signatura de propostes d’acord i propostes de resolució que
siguin necessàries per a l’execució de l’esmentada delegació.
QUART.- L’Alcaldia es reserva cultura i planificació i projectes estratègics.
CINQUÈ- Nomenar als Srs. Josep Mª Mateo Forner i Jordi Fortí i Gurgui, regidors adjunts
pels assumptes relatius a la Torreta i a Santa Agnès de Malanyanes respectivament.
Aquesta delegació específica no portarà inherent cap facultat resolutòria,
corresponent l’esmentada facultat de resolució al regidor que ostenti la delegació de
l’àrea d’adscripció, circumscrivint-se les funcions dels regidors adjunts a l’estudi,
proposta i execució de la matèria relacionada amb els seu àmbit d’actuació.
SISÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o regidor.
SETÈ.- De conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la
data de notificació d’aquest Decret als regidors afectats, i seran de caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol antre impediment dels regidors
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat
d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
VUITÈ.- Procedir a l’adaptació de l’organigrama estructural, així com la RLT, si s’escau,
que requereixi aquesta nova organització funcional, per la seva qualitat i sostenibilitat.
NOVÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si en el termini de les 24 hores següents no es
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
DESÈ.- Donar compte en el ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i
publicar el seu text en el Butlletí oficial de la província i en el butlletí d’infomació
municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre.”
B.6. Dació de compte de la resolució d’alcaldia en què es constitueix la junta de
govern local.
Sr. Alcalde.- Passem al punt B-6, que tampoc es vota, és donar compte de la resolució
d’alcaldia conforme es constitueix la Junta de Govern local . La junta de govern local,
com hem dit abans, realitzarà les seves sessions el primer i el tercer dijous de cada mes,
amb una periodicitat quinzenal i estarà composada pels tinents d’alcalde, com a
president l’alcalde i com a vocals el Sr. Manel Álvarez, el Sr. César Alcalà, el Sr. Josep
Mª Mateo, el Sr. Jordi Fortí i la Sra. Marta Pujol.
Algun comentari? Cap comentari.
Conclòs el debat per l’alcaldia, el regidors queden assabentats de la resolució
d’alcaldia núm. 760/2011, la qual, literalment, diu:
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“Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 22 de maig de 2011, i constituït
el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal, en particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la
potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local reconeix a aquesta Entitat.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, en
concordança amb els articles 48.1.b) i 54.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i altra
legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta
de Govern Local, pel fet de tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix la legislació
esmentada
RESOL:
PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan collegiat municipal de caràcter
resolutori, que quedarà integrada pels membres següents:


President:

L'Alcalde, Sr. Rafael Ros i Penedo



Vocals:

Sr. Manel Álvarez Herrera
Sr. César Alcalá Giménez
Sr. José Mª Mateo Forner
Sr. Jordi Fortí Gurgui
Sra. Marta Pujol Armengol

Assistiran a les seves sessions, amb veu i sense vot, els regidors, Sr. Santi Raimí Fortuny, i
la regidora Sra. Montserrat Ametller Viñamata
SEGON.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries el primer i
tercer dijous no festius de cada mes, a les 18 hores, en les dependències d'aquest
Ajuntament, sempre que aquesta periodicitat la ratifiqui el Ple de l’Ajuntament a
l’empara del que disposa l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
TERCER.- Facultar el senyor Alcalde per suspendre la celebració de les sessions de la
Junta de Govern Local durant el mes d’agost i per alterar les que coincideixin amb
Setmana Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no
menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la
celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, dins de la mateixa
setmana de la realització, quan el dia fixat sigui festiu, o coincideixi amb Sessió
Plenària.
QUART.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions,
ostentarà, per delegació d’aquesta, les competències següents:
EN MATÈRIA DE PERSONAL:
1.- L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple i les seves modificacions.
2.- L’aprovació de les Bases de les proves per a la selecció del personal
funcionari i laboral, i pels concursos de provisió de llocs de treball.
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EN MATERIA URBANÍSTICA:
1.- L’aprovació de llicències d’obres majors.
2.- L’aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, així com les seves modificacions.
3.- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost de l’exercici, així
com les seves modificacions.
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:
1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la
quantitat de 60.101,21 Euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni,
en tot cas, els 6.010.121,04 Euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada. La delegació comprendrà les
modificacions contractuals i les actualitzacions i revisions de preus, així com dels
cànons, en el seu cas.
EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
1.- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni 3.005.060,52 Euros, així com l’alienació del patrimoni que no
superi el percentatge ni la quantia indicada, en els supòsits següents:
- La de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost.
- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva
alienació no estigui prevista en el pressupost.
- Arrendament de béns patrimonials.
EN MATÈRIA ECONÒMICA:
1.- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat que comportarà l’autorització, la disposició de despeses i el reconeixement
d’obligacions fins al límit dels percentatges i quanties delegades per a la contractació i
l’aprovació de factures i certificacions d’obra i serveis.
2.- Atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 Euros i acceptació
de subvencions d’import inferior a 60.101,21 Euros.
3.- La concertació d’operacions de crèdit quan la competència correspongui
a l’Alcalde.
EN MATÈRIA ADMINISTRATIVA:
1.- L’aprovació de convenis interadministratius o amb entitats públiques quina
competència no correspongui al Ple de l’Ajuntament.
Les altres competències que se li atribueixin en els reglaments i ordenances municipals i
les que li siguin delegades de forma concreta i expressa pel Ple o l’Alcaldia.
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CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local
en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser
delegades en cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la
part expositiva, del text següent:
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde
d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret ...... de data ......”
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com
a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de
l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
SISÈ.- Aquestes delegacions, d’acord amb l’article 44.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta
resolució, sens perjudici de la seva publicació al BOP, i tindran caràcter indefinit, sens
perjudici de la potestat d’avocació per aquesta Alcaldia.
SETÈ.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i als Caps dels diferents Serveis
Municipals, per al seu coneixement i efectes.
VUITÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí
d’Informació Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
NOVÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”

B.7. Creació de la comissió informativa general i de la comissió especial de comptes.
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt, el punt B-7. Aquest sí que s’ha de passar a
votació que és la creació de la comissió informativa general i de la comissió especial
de comptes. Les comissions informatives de caràcter permanent, perdó, són la
comissió informativa general i la comissió especials de comptes.
La comissió informativa general estarà integrada pels membres següents:
Com a president l’alcalde o regidor en qui delegui, com a vocals el Sr. Manuel Álvarez
Herrera, representant del grup municipal de CIU; serà representant suplent la Sra. Marta
Pujol; pel PSC està el Sr. Miquel Estapé, representant titular i com a suplent el Sr. Carles
Fernández; com a representant del grup municipal del P.P, el Sr. César Alcalá, com a
representant del grup municipal d’Esquerra Republicana, el Sr. Albert Gil i com a
representant del grup0 municipal d’Iniciativa els Verds, el Sr. Daniel Martín.
La comissió especial de comptes estarà integrada pels membres següents:
El president, l’alcalde o regidor en qui delegui, vocals, el Sr. Manel Álvarez, com a
representant titular del grup municipal de Convergència i Unió, el Sr. Josep Mª Mateo
com a representant suplent del grup municipal de Convergència i Unió, el Sr. Miquel
Estapé com a representant titular del grup municipal del PSC, el Sr. Carles Fernández
com a representant suplent del PSC, el Sr. César Alcalá com a representant del grup
municipal del P.P, el Sr. Albert Gil com a representant del grup municipal d’Esquerra
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republicana i el Sr. Daniel Martín com a representant del grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya verds. Bé, algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova la proposta, per unanimitat dels assistents, la
qual, literalment, diu:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011, de 28 de març, el passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb el que disposen l’article 60.3 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i del Règim Local de Catalunya, a la creació i composició de les Comissions
Informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo
d’òrgans complementaris de participació i control de caràcter assessor.
L’existència necessària d’aquestes Comissions als municipis de més de 5.000 habitants
deriva de l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, que estableix que tots els grups polítics integrants de la Corporació tenen dret a
participar, mitjançant la presencia de regidors pertanyents als mateixos, als òrgans
complementaris de l’Ajuntament que tinguin per funció l’estudi, informe o consulta dels
assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o que es refereixin al
seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin
delegacions, sens perjudici de les facultats de control que corresponen al Ple.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa autonòmica,
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació
d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació
de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament,
com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes específics.
Atès que en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions han
d’estar integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen
part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament,
tenint tots ells dret a participar-hi.
Per tot això que, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 60.3 del
Decret Legislatiu 2/2003 i els articles 123 i següents del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa al Ple de l'Ajuntament,
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
1) Comissió Informativa General.
2) Comissió Especial de Comptes.
SEGON.- La Comissió Informativa General estarà integrada pels membres següents:


President:



Vocals:

L'alcalde o regidor en qui delegui.

o

Manel Álvarez Herrera, representant titular del
grup municipal de CiU
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Secretari:

o

Marta Pujol i Armengol, representant suplent del
grup municipal de CiU

o

Miquel Estapé i Valls, representant titular del Grup
Municipal PSC-PM

o

Carles Fernández i Pérez, representant suplent del
grup municipal PSC-PM

o

César Alcalá Giménez, representant del grup
municipal P.P

o

Albert Gil i Gutiérrez, representant del grup
municipal ERC-AM

o

Daniel Martín Oller,
municipal ICV-EUIA-E

representant

del

grup

La Secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

El vot de cadascun dels membres de la Comissió Informativa General tindrà valor
ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup.
A la Comissió Informativa General hi podran assistir amb veu però sense vot tots els
membres de la Corporació.
TERCER.- La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres següents:


President:



Vocals:



Secretari:

L'alcalde o regidor en qui delegui.

o

Manel Álvarez Herrera, representant titular del
grup municipal de CiU

o

Josep Mª Mateo Forner, representant suplent del
grup municipal de CiU

o

Miquel Estapé i Valls, representant titular del Grup
Municipal PSC-PM

o

Carles Fernández i Pérez, representant suplent del
grup municipal PSC-PM

o

César Alcalá Giménez, representant del grup
municipal P.P

o

Albert Gil i Gutiérrez, representant del grup
municipal ERC-AM

o

Daniel Martín Oller,
municipal ICV-EUIA-E

representant

del

grup

La Secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
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El vot de cadascun dels membres de la Comissió Especial de Comptes tindrà valor
ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup.
QUART.- La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que li atribueix
l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
concordança amb l'article 212 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CINQUÈ.- Les funcions de la Comissió Informativa General seran l'estudi i dictamen previ
dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de
l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació
d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin de la
competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent els solliciti el
dictamen.
A l’efecte del control i seguiment de la gestió dels òrgans als quals anteriorment s’ha
fet referència, es reconeix el dret de tots els Regidors membres de les Comissions
Informatives a poder consultar, directament i personalment, els llibres de resolucions i
els llibres d’actes de la Junta de Govern Local, custodiats a la Secretaria de la
Corporació.
SISÈ.- La Comissió Informativa General celebrarà reunions ordinàries cada dos mesos,
d'acord amb les particularitats que, en execució de les seves previsions, estableixi en la
seva sessió constitutiva, podent celebrar sessions extraordinàries quan el seu President
ho decideixi, o quan ho solliciti la quarta part, almenys, del nombre legal de membres.
El seu funcionament s’ajustarà al que preveu el Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú, en tots aquells aspectes no declarats
inconstitucionals per la Sentència del Tribunal Constitucional 50/1999, de 6 d’abril i,
supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
SETÈ.- Comunicar el present acord als diferents Grups Municipals.”

B.8. Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació, retribucions,
indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups polítics municipals.
Sr. Alcalde.- Passem al vuitè punt de l’ordre del dia que tracta de l’establiment del
règim de dedicació dels membres de la corporació, de les retribucions,
indemnitzacions i assignacions econòmiques pels grups polítics municipals.
Bé, el règim de dedicació que s’estableix és el següent:
L’alcalde, el Sr. Rafael Ros amb una dedicació parcial de 35 hores setmanals que
correspon al 93% del total; el Sr. Manuel Álvarez Herrera amb una dedicació de 20
hores setmanals que està una miqueta per sobre del 50%, el mateix que el Sr. César
Alcalá, que tindrà també la mateixa dedicació de 20 hores setmanals, són totes elles
dedicacions parcials, en funció d’aquesta dedicació parcial, les retribucions que es
proposen són, ara parlarem de sous bruts anuals, El Sr. Rafael ros una retribució de
43.097,18€; el Srs. Manel Álvarez, primer tinent d’alcalde i regidor d’economia i hisenda
i el Sr. César Alcalá , segon tinent d’alcalde i regidors d’esports i promoció econòmica
tindran una retribució econòmica cadascun de 23.114,30 € brut anual, la resta de
regidors de l’equip de govern, que tenen una dedicació parcial inferior a 20 hores
setmanals tindran una retribució de 7487,90 € brut anual també, els membres de la
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corporació que no són de l’equip de govern i, per tant, cobraran per assistències a
plens i tenen en el règim d’indemnitzacions una atribució per assistència als plens de
125€ bruts per a cada ple que es realitzi. Per a cada grup municipal s’estableix una
dotació econòmica de l’import següent, s’assignen 125 € mensuals per a cada regidor
electe i s’assignen 125 € mensual per a cada grup municipal. Això significa que estem
mantenint els sous de l’any 2007 i, per tant, ens estem mantenint en la franja de
municipis de menys de 10.000 habitants. Hem entès que la situació econòmica actual
per la qual passa la nostra societat no permetia, ni era el moment, d’aventures ni de
fer salts qualitatius amb unes retribucions que no corresponen a l’Ajuntament que
tenim ara, però que finalment l’únic que s’ha aplicat és un increment de l’IPC del 3,5 %
respecte de l’any anterior, tenint en compte que aquestes retribucions de l’any 2007
van estar sotmeses als IPC de l’any 2008, 2009 i 2010. Al 2010 vam patir la retallada del
Decret d’austeritat del 5 % i partint d’aquests imports en aquest moment ens situem
pràcticament en els mateixos nivells de l’any 2007 i amb aquesta franja de municipi de
menys 10.000 habitants, la incorporació d’un regidor més amb dedicació parcial
supleix el que tractarem en el punt desè de personal eventual de càrrecs de
confiança, on abans hi havia una distribució de 3 càrrecs de confiança, tot i que
només s’havien cobert 2 i en la proposta del punt desè només hi haurà un càrrec de
confiança, per tant,en l’àmbit econòmic, tot i que, hem passat a tenir 17 regidors i 5
grups municipals i tot i aquest augment del 3,5 %, la partida pressupostària baixarà i,
per tant, estem reduint imports. Algun comentari, Sr. Dani Martín, d’Iniciativa per
Catalunya Verds.
Sr. Martín.- Sí brevemente, reconociendo que el Ayuntamiento de la Roca del Vallès
está en la franja de los ayuntamientos de 5.000 a 10.000 i reconociendo que estamos
con un régimen de retribuciones que viene del año 2003, que aumentó de una forma
bastante simbólica también en 2003, pro lo tanto, reconocemos eso también
reconocemos que lo que nos presenta el equipo de gobierno es fruto del acuerdo
político que ha dado lugar a este equipo de gobierno i, por lo tanto, respetable, pero
también reconocemos que no están las circunstancias para incrementos aunque sean
mínimos, aunque sean simbólicos como bien ha dicho el Sr. Alcalde en el 2010, el
decreto Zapatero nos bajó los salarios a los que cobramos del presupuesto público en
una escala entre un 5 y un 10 %, congelado hasta el año 2013. Nosotros creemos , y es
lo que está haciendo iniciativa en todos los ayuntamientos de la comarca, que no
está la situación para incrementos, aunque sean simbólicos, de un 3% , que no está la
situación para … ante unos funcionarios, ante unos ciudadanos a los cuales se les va a
exigir un esfuerzo de hacer estos incrementos, aunque sean de carácter bastante
simbólico. Nuestro voto, por lo tanto, en este punto será no.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Replublicana de
Catalunya?
Sr. Gil.- Reconeixent també el mateix que el Sr. Dani Martín i entenent que també és
això un increment simbòlic, però que sí que és una cosa que hauríem de tenir clar que
a part de tot, estem en una franja de les anomenades baixes dins dels de 5.000 a
10.000 habitants. Si mirem les retribucions que tenim en aquest ajuntament dins d’una
franja dels de 5.000 a 10.000 habitants, estaríem proporcionalment sobre un
ajuntament amb 6.000 màxim 7.000 habitants, quan hem sobrepassat ja els 10.000 i, per
tant, la puja aquesta que es proposa la veiem correcta. També enteníem que no es
podien fer puges més importants que aquesta i reconèixer que està bastant per sota
de les retribucions que hauríem de tenir tothom, eh, tant els regidors de govern com els
de l’oposició en relació amb altres retribucions de municipis veïns i municipis amb
aquest nombre de regidors i d’habitants. El que sí que també veiem és que en el punt
següent notem aquesta disminució del càrrec de confiança que, en aquest cas, ho
assumeix el propi regidor, per tant, aquí no hi tenim res a dir, les 2 coses ens semblen
coherents del que hem defensat anteriorment, per tant, votarem favorablement a
aquesta proposta. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Algun comentari, Sr. César Alcalá? Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí, jo crec que hauríem d’estalviar tots demagògia en temps com els que
estem ara i en punts com aquest, no? I, per tant, anem en la línia positiva i almenys els
companys que han fet la seva intervenció fins ara, jo crec que han anat en aquesta
línia. Nosaltres hem fet la mateixa aportació que estan fent ells. Hem d’entendre que la
situació econòmica de tothom no és bona, la situació econòmica de l’Ajuntament,
dels ajuntaments, no són les millors, hem passat per èpoques molt bones i ara estem en
èpoques bastant dolentes. La situació de l’Ajuntament de la Roca en aquest sentit no
escapa d’aquesta crisi global, no estem malament, però tampoc estem bé i, per tant,
aquests increments de sous havien d’anar o han d’anar amb una línia que sigui pudent
i coherent si no incrementem els sous dels funcionaris, perquè no hi ha diners, aquest
argument ha de servir també pels càrrecs polítics. Dit això, voldria dir 2 dues xifres:
43.097 € que és el sou brut que cobrarà l’alcalde de la Roca i 61.000 €, que és el que
hauria de cobrar l’alcalde de la Roca i no és el que hauria de cobrar a partir d’ara,
sinó que és el que hauria d’estar cobrant des de l’any 2007-2008, que és quan es va
aprovar o quan vam fer el salt a municipi de més de 10.000 habitants. En aquell
moment, l’any 2007, les coses no estaven tan malament, si haguéssim fet el que
havíem de fer, ara en l’àmbit econòmic les coses serien diferents estaríem patint un
moment que no sabíem si podíem pagar perquè no tenim diners, però també és cert
que el sou de l’alcalde que, a més a més, és el que marca el sou de la resta de
regidors, doncs seria un sou digne i hem de parlar de sou digne. Digne per a un
alcalde d’un municipi de més de 10.000 habitants i per uns regidors d’un municipi de
més de 10.000 habitants. No podem pagar eh, és a dir que ho defenso, però després
bé la crua realitat, que és molt tossuda, i que ens diu que per molt que intentis arribar
allà on hauries d’arribar, segurament no tenim diners i segurament, tampoc hauríem de
fer ara, inicialment, en aquest ple un increment i un salt tan gran, però sí que és cert i jo
cerc que tots som conscients perquè quan parlem entre nosaltres, tots ho diem , i de
fet la intervenció dels companys, que ho han fet fins ara, han parlat d’un increment
simbòlic. Si és simbòlic vol dir que és així, que és simbòlic, que no és real, que no hauria
de ser això, hauria de ser molt més. Tots els treballadors tenen, els públics també, tenen
un sou i aquest sou, s’ha rebaixat, però tenen aquell sou. Nosaltres, estem en la línia
que ha defensat també algun alcalde de la comarca d’una altra formació política,
concretament, l’alcalde Mayoral que fins i tot ho ha escrit, no? És a dir, segurament és
injust que en el primer ple de constitució d’un mandat que és aquest, traient el ple
d’investidura, doncs nosaltres el primer que fem és pujar-nos. Això és lleig i nosaltres ens
pugem o no el sou i això no ho podran fer la resta de treballadors quan treballen en
l’empresa privada, no? Funcionen d’una altra manera. Això s’hauria de regular, jo crec
que tots hauríem d’anar en aquesta línia de demanar que algú digués i aprovés una
llei amb un sou per a un alcalde d’un municipi de més de 10.000 habitants com la
Roca, amb 17 regidors, com la Roca i amb una singularitat com la Roca, les que siguin i
no que hagi de ser un ple municipal en què tots ens barallarem entre nosaltres perquè
alguns hi estem d’acord i d’altres no i uns votaran a favor i uns altres poden votar en
contra per una cosa que és de llei i que seria de llei en aquest moment i que ara jo
crec que seria justa que és que l’alcalde del municipi de la Roca cobrés en la franja
mínima, hi ha una forquilla que va de 61 a 68, eh? i que hauria d’estar cobrant des de
fa 3 anys. Que no demanem res que no sigui just, però com la situació és la que és,
doncs la proposta és la que és també. L’increment del 3,5 % no és simbòlic, és ridícul,
però és el que podem fer i vull deixar clar també que amb aquestes assignacions, que
avui si va bé aprovarem, estem per sota d’allò que tenim en el pressupost i d’allò que
teníem previst de gastar-nos amb aquest pressupost. És a dir, tot i que incrementem
amb un 3,5 % el sou de l’alcalde i dels regidors estem per sota d’allò que estava previst
en el pressupost, estalviarem diners, i això jo crec que és un missatge que també hem
de transmetre, no ens gastarem més del que tenim a la partida. La partida ja havia
previst a l’inici d’any que aquest any passaríem a ser un municipi de 17 regidors, per
tant, l’assignació ja es va tenir en compte per 17 regidors, ja va tenir en compte el
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pressupost d’aquest any que, segurament, passaríem a 5 o 6 grups vam apostar per 5
grups i la vam encertar, per tant, també està previst i tot i això, gastarem menys del
que estava previst i això és tot, és un increment d’un tres i mig, és que l’alcalde passa a
cobrar 43.000 € bruts, quan hauria d’estar cobrant 61.000 €. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Abans de continuar, demanaria a veure si ens
poden obrir el llum. No sé si sabem on està ara amb la remodelació. Pot ser que estigui
a baix al vestíbul. No la tenim aquí, la tenim aquí, solucionat, perfecte. Molt bé, gràcies.
Algun comentari, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, nosaltres en primer lloc, nosaltres el que proposem és que en el
següent ple aprovem conjuntament una moció demanant al Parlament de Catalunya
que legisli això i estem d’acord que no és normal que un treballador es fixi el seu sou
quan comença, per tant, la primera qüestió seria aquesta, manifestar l’acord i
proposar això que aprovem una moció, en què demanem al Parlament que aprovi
per llei els salaris, igual que penso que estan aprovats pel que fa al Parlament, doncs
aprovar-ho també pel que fa al municipis per treure això del debat polític, per tant,
primera qüestió en la qual estem completament d’acord. Per desgràcia, no estem en
aquesta situació i, per tant, hi haurà debat polític, però li manifesto que la nostra
voluntat, nosaltres pensem el mateix que pensa l’alcalde, el Sr. Mayoral, que ha
proposat ell, ell per cert, s’ha baixat el sou i, per tant, estem en la mateixa línia de què
el sou no l’haguem de fixar. Que el propi alcalde es faci el seu sou per dir-ho així, que
l’equip de govern es fixi el seu sou, si no que es faci per llei. Dit això, home en tot cas,
nosaltres del que estem satisfets és que no hagin acabat fent la proposta que ens va
fer en el seu moment quan el seu alcalde va convocar al nostre grup municipal per
proposar-nos la nostra opinió de la proposta que volia presentar a ple d’adequar-ho a
la situació amb el percentatge del 93% adequar-ho a la situació, a la recomanació de
la Federació de municipis. Nosaltres vam manifestar el nostre desacord per la situació
actual que hi havia, però manifestem el nostre desacord en qualsevol tipus de puja
perquè tots els funcionaris públics han tingut retallades i cap dels funcionaris públics ha
pogut tenir ni aquest increment del 3,5 %, sinó que s’ha quedat amb la retallada i en
aquest sentit, nosaltres pensem que s’ha de mantenir aquesta situació tots sabíem,
quan ens presentàvem a les eleccions, quina era la conjuntura econòmica i sabíem
quina era la situació, per tant, d’alguna forma eren unes cartes que tothom ja
coneixia, per tant, en aquest sentit, són les cartes amb les que estem jugant. Home,
llegiré una resposta de l’alcalde a una entrevista que li van fer en el Nou 9, en
referència a aquest tema, en la qual comentava que les retribucions les hem sotmès a
consideració de totes les forces polítiques i estem esperant l’opinió del PSC, que ja li
vam manifestar que el nostre municipi l’agost de 2007 va superar els 10.000 habitants i
llavors amb la situació de crisi no vam actualitzar els salaris i, per tant, estem al nivell
de 2007, cosa certa i de municipis de menys de 10.000 habitants. Ara ens toca
adequar les retribucions a un municipi de més de 10.000 habitants. Això evidentment,
comporta uns imports que s’ha de mirar de minimitzar amb l’estructura del personal de
confiança que serà menor . Bé, no es concreta això que diu aquí, sinó que es concreta
una proposta bastant més baixa perquè nosaltres pensem que igual que tots els
treballadors de l’administració pública hauria d’estar sotmès als mateixos criteris. Si
tinguéssim una llei, això no seria necessari, però per desgràcia no la tenim . Després, les
partides generals destinades a càrrecs públics i a càrrecs de confiança potser es
reduiran pressupostàriament, però no en l’execució perquè en l’execució abans
teníem 2 regidors, l’alcalde i un regidor, l’alcalde en dedicació 93% i un regidor en
mitja dedicació i teníem 2 càrrecs de confiança, un de 36.000 € i un altre de vint i
escaig mil euros. En aquests moments, tenim l’alcalde i 2 regidors i un càrrec de
confiança, per tant, en tot cas serà el mateix si el sou del càrrec de confiança segueix
sent el mateix amb la dedicació que tenia. Si s’incrementa la dedicació del càrrec de
confiança, l’import global d’aquestes partides en l’executat, no en el pressupostat
perquè el que és important és el que s’acaba gastant no el que es pressuposta. En
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l’executat serà una mica superior. Això, ho sabrem quan ens donin les explicacions del
càrrec de confiança perquè hem vist que aquí no hi havia l’import, potser no hi ha de
ser-hi, però no havia l’import que percebrà el càrrec de confiança, per tant, nosaltres
entenem que la situació econòmica que està passant el país i totes les premures que
s’estan demanant als ciutadans, doncs els primers que hem de donar exemple som els
polítics i, per tant, nosaltres pensem que el que s’havia de fer és mantenir les
aportacions a tots els nivells que hi havia dins d’aquests nivells fins que on bé no hi hagi
una llei o bé la situació econòmica remunti i a partir d’aquí puguem adequar la
situació. Les retribucions econòmiques a les recomanacions de la Federació de
municipis. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari més Sr. Dani Martín? Sr.
Albert Gil, algun comentari més?
Sr. Gil.- Sí, m’aclariran. Això ja és la puja amb el 5% de la reducció ja feta. És a dir, que
els sous que es defensen ja tenen la reducció aquesta que parlem dels funcionaris. Bé
llavors, podem entendre, perfectament, que es pugui fer una puja com a qualsevol
altre negociació sindical o per sectors o el que sigui, doncs que al final de tot arriben a
l’aprovació d’un pacte d’aquest tipus. El que sí que els diríem és que a veure, estem
parlant d’unes retribucions que al final no incrementen exageradament i jo el que
tampoc voldria és entrar amb demagògies. Vull dir, jo crec que, evidentment, estem
parlant d’un increment, el que passa és que tampoc ens hem de fer trampes al solitari,
és a dir, tampoc ens hem de ara fer els grans de què els polítics ho fem tot així i els
partits polítics no cobren res ni tenim cap mena de sou, ni de res, perquè el que sí que
seria important és al final veure el que comporta cada ple econòmicament i el que
comporta cada grup municipal econòmicament. Clar 17 regidors a 125 € que se’ls
ingressa a cada grup municipal per més, més 125 del tema aquest aproximadament,
estaríem sobre 33.000 € anuals que costa només els regidors i els partits polítics a
l’Ajuntament, alhora llavors costen al poble. Jo també seria molt coherent i també
entendria que no apretem tampoc amb certes coses perquè són de lògica i són de
rebut i a part, de tot també hauríem de valorar a les persones que es posen davant
d’un partit polític i ja no parlo dels petits, parlo dels grans que tenen la possibilitat de ser
alcaldes i de tenir la responsabilitat de ser l’alcalde de més de 10.000 habitants, de
més de 60.000 habitants del que sigui, la responsabilitat d’aquest càrrec i el que això
comporta ... per tant, siguem també, tinguem clar de les feines que fan, les
dedicacions que fan els regidors de govern i els regidors d’oposició a l’hora de fer una
tasca pel poble, també s’ha de valorar. El que sí que els diria és que no només ho
plantegem amb aquests nivells, eh, igual que a vegades parlem de baixar sous a
regidors, perfecte baixem sous a regidors, però poder llavors, també ens hauríem de
plantejar de baixar sous, els propis partits polítics i llavors veure com es fa el dia a dia
dels propis partits a l’hora de tirar endavant les despeses que tenen mensuals cada
grup polític, etc, etc,. Perquè clar això sí que són quantitats que són importants, 33.000
€ anuals que ens costi, a part del que són les dedicacions de cada regidor i els sous de
cada regidor de govern. Aquestes quantitats sí que són més importants si les volem
entendre, tot i que 33.000 € dins d’un pressupost de 10 milions, tampoc estaríem parlant
d’una gran xifra, però aquesta sí que podria ser alguna cosa, podríem dir, ostres ara
amb aquests 35.000 €. Si ara tots els partits polítics decidíssim que no cobrem ni un euro
més, aquests 35.000 € podrien servir per fer alguna cosa concreta, segur que amb
33.000 € es poden fer coses i coses concretes, però vull dir, tampoc aniríem amb el
tema d’apretar massa per aquestes retribucions. Hem de tenir molt clar que hi ha una
gent que té una responsabilitat molt important i el que això comporta i si nosaltres
mateixos, els propis que participem d’aquest joc polític i això no ho sabem com a
mínim defensar, ja no parlo de puges de sous, sinó simplement de la institució del que
suposa i el que representem cadascú de nosaltres sent regidors, sinó som capaços de
fer-li entendre a la gent el que els regidors tenen una dedicació, però també tenen
una compensació que no els acaba aportant res perquè qualsevol dels regidors
d’oposició que vagin a quatre llocs amb el que guanyen amb un ple ja s’ho han
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gastat amb la benzina i amb poca cosa més, el que sí hauríem de tenir és dignificar,
mentre puguem com a mínim, la política municipal i la política d’aquest estil, és a dir,
una política neta i una política de gent que no està aquí per guanyar diners ni per fer
res illegal o estrany, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. César Alcalá, Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Nosaltres no som treballadors públics, nosaltres no som funcionaris,
nosaltres no tenim feina per a tota la vida al sector públic. No ens podem comparar
amb un treballador públic, no fem trampes, no fem trampes. Nosaltres som gent
normal i corrent que en algun moment té una iniciativa, que té ganes de treballar pel
seu poble i té ganes de tirar endavant un projecte polític, però no estem aquí per tota
la vida, no hem passat una oposició, almenys alguns, estem perquè la gent ens ha triat
i ara estem aquí i d’aquí a quatre anys potser no estarem aquí, depenent de la sort, de
que la gent ens voti que cregui que ho hem fet bé, que ho hem fet millor o pitjor i que
d’aquí a quatre anys tornem a estar aquí o no, per tant, no ens podem comparar amb
treballadors públics. Repeteixo, no ens fem trampes, i dient el què ha dit el company
Albert, si ens fem trampes al solitari, o sigui, que la gent sàpiga la veritat. Nosaltres, a
més a més, no entrem en processos ni en negociacions collectives. No entrem en
aquest apartat. Nosaltres, quan pactem amb el Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament no parlem dels sous del càrrecs polítics, no parlem del sou de l’Alcalde ni
dels regidors. No parlem d’assignacions de grups municipals. No hi entra, no forma part
de la negociació collectiva. I això és també així. Nosaltres no tenim horari. Un
treballador de l’administració pública comença a les 8 i acaba a les 3. Igual, en el cas
de la Roca, ha de tornar alguna tarda. Nosaltres comencem a l’hora que comencem,
acabem a l’hora que acabem i a les tardes estem aquí, i els caps de setmana estem
en tot i ho fem perquè ens agrada, però també perquè és la nostra feina. Perquè un
alcalde ho ha de fer. Perquè un alcalde ha d’estar a tot arreu i si no, el ciutadà que
l’ha votat, li reclama perquè no hi és. No tenim horaris. L’alcalde no fa 35 hores a la
setmana com a Alcalde. L’alcalde és alcalde 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365
dies l’any. Aquest alcalde pot estar a casa seva i algú li pot tocar un timbre perquè té
qualsevol història, perquè té un forat davant de casa seva, o perquè resulta que va
entrar una instància i ningú li diu res. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies l’any.
No ens comparem, si us plau, amb allò que no ens podem comparar. I si no ho fem
així, a tots, a tots, la gent ens ho tira en cara. És veritat, estem aquí perquè la gent ens
ha triat i perquè vol, perquè nosaltres els donem respostes. Nosaltres vam fer l’any
passat, tot i que podien no haver-ho fet la retallada del 5%, ens hem baixat el sou un
5% també i ho hem fet perquè ho hem decidit entre tots perquè hem cregut que ho
havíem de fer també. Nosaltres no volem cobrar ara més, nosaltres estem cobrant
menys des de l’any 2007. Al japó, els polítics cobren poc, no sé quan és poc al japó,
eh? Però cobren en comparació amb el que podrien cobrar amb empreses
multinacionals, poc. La gent que es dedica a la política és gent que o no té feina,
perquè ja té els recursos i no ha de treballar, o gent que cobrarà d’alguna manera.
Aquí els càrrecs polítics han d’estar remunerats per la feina que fan i, si us plau, una
pujada d’un 3.5% ara, que tornem a estar al nivell de l’any 2007, no és un increment de
sou. No és ni simbòlic. No és ni simbòlic. Abans, vull dir, en el mandat anterior teníem
l’alcalde, que cobrava el seu sou... Per cert, quan l’alcalde va entrar com a alcalde
nou al mandat anterior, es va fixar un sou inferior al sou que tenia l’alcalde anterior. Un
regidor que era jo. Jo tenia també una assignació. No tinc unes hores determinades a
la setmana i teníem aprovats tres càrrecs de confiança. Aquests tres càrrecs de
confiança que es van aprovar amb l’anterior mandat es pagaven amb el sou d’un
únic càrrec de confiança que havien tingut al mandat anterior. Hi havia una persona,
en aquest ajuntament, que cobrava molt més que l’alcalde, que cobrava molt més
que qualsevol dels directius d’aquest ajuntament. Això no és d’estranyar tampoc en
aquell moment. Ara l’alcalde no és el sou més gran de l’Ajuntament, de fet si mirem la
relació de sous, en una plantilla d’uns 80 treballadors, l’alcalde estarà en el 22 o 23. Hi
ha 22 persones d’aquest Ajuntament que cobren més que l’alcalde, tots tenen molta
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responsabilitat, és cert, però l’alcalde també. Per tant, aquests 3 càrrecs de confiança
que es van aprovar, només es van proveir 2 i sempre hem tingut un sense cobrir, sortien
del sou d’un anterior i únic càrrec de confiança. Ara, la situació que tindrem a partir
d’ara si això ho aprovem és que tindrem un alcalde que tindrà un sou inferior al de
l’alcalde anterior, que cobrarà molt menys que molts tècnics i treballadors funcionaris
d’aquest Ajuntament, quan treballa moltes més hores i quan té molta més
responsabilitat. Hi haurà 2 regidors amb una dedicació de 20 hores, el Sr. César Alcalá i
jo mateix i passarem a tenir un únic càrrec de confiança i aquesta estructura no
costarà més a l’Ajuntament. I aquesta és la veritat. Sabem que no ens podem pujar
més el sou. Si tinguéssim ingressos d’un parell més de milions a l’any, els treballadors
cobrarien molt més i nosaltres, com a regidors d’aquest Ajuntament cobraríem més. Ja
sabem que no ens podem pujar més el sou, però estem dient més coses que no pas
això. Estem dient que allò que ens recomana les associacions municipalistes és que un
alcalde de la Roca no ha de cobrar 43.000 €. Un alcalde de la Roca ha de cobrar
61.000 € i ara no es puja el sou, fa 3 anys que se’l va baixar, fa 3 anys que se’l va baixar.
Si no ho entenem, si no ho volem entendre, entre tots no explicarem bé a la ciutadania
la realitat, que és aquesta. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, Sí, sí. Sr. Álvarez, diverses cosetes. Ja li ha comentat la meva
companya, no entrarem en el seu joc de sempre de vostès, vostès, vostès... miri ja fa
quatre anys, doni la cara i justifiqui les coses en base a l’actualitat, no en base al que
passava fa quatre anys, perquè això ja està més amortitzat que...per tant, segueixi en
aquesta línia defugint i marejant la perdiu. A veure, primera coseta a dir, al Sr. Gil jo li
diria que nosaltres quan diem congelar, diem congelar totes les aportacions, no només
les de l’alcalde i les dels regidors del govern, sinó de tothom, per tant, no entenc el seu
discurs que plantejava. Si vostè planteja reduir això, plategi-ho, eliminar les aportacions
als grups municipals. Vull dir, és una cosa que fa temps que està, que en tots els
municipis està, però si vostè ho planteja, plantegi-ho.
Home, els regidors som treballadors públics i som servidors públics, ho som. És que si no,
què som? Uns ens estranys, som treballadors públics, amb una dedicació i un model de
contractació específic, lligat a unes eleccions municipals, però som treballadors
públics. Si vostè no es considera un treballador públic, llavors potser hi ha un problema,
però el problema el té vostè, no nosaltres. No ens doni lliçons de democràcia, Sr.
Álvarez, no entren. Nosaltres no estem sotmesos a negociacions collectives i a tot
arreu, regidors, alcaldes, tothom ho va fer, per tant, ara no es faci la víctima. Vostès
sabien la situació que hi havia. Escolti’m què volen fer-nos sentir culpables? I vostès, Sr.
Álvarez, com ha entrat ja en tot això, el Sr. Ros ens va proposar a nosaltres que li
acceptéssim un increment del 50%. Home, Sr. Álvarez, no digui que no és veritat. És a
dir, el que vostè diu és veritat i el que diem els demés no. Sempre ha estat així, Sr.
Álvarez, vostè té la veritat absoluta i no hem de fer-ho d’una altra manera. El Sr. Ros
ens va proposar d’equiparar el salari amb la franja baixa del salari de la Federació de
municipis i això és un increment d’un 50 % . Això és el que ens va proposar i això és el
que deia això que he llegit de la resposta que vostè va fer en el diari El Nou 9. Per tant,
si no s’ho baixen és perquè els diferents grups li hem fet veure que això no toca, no
toca ara. Home i vostè ja està treien amb una vehemència la necessitat de què
l’alcalde cobri 61.000 € que és el que toca, que ho està deixant clar. Nosaltres el que li
diem és que no toca, ja sabíem al que veníem, ja sabíem la situació econòmica, per
tant, no estem enganyant a ningú. Tothom sabíem la situació econòmica municipal i el
que està passant en la major part dels ajuntaments, malgrat alguns errors que està
cometen alguna gent, que jo crec que són errors garrafals, perquè no me’ls recordin
vostès, que ja ho dic jo, hi ha una alcalde nostre que s’ha equivocat del tot, d’acord?
No cal que m’ho digui vostè ni que em miri amb aquest somriure de trapella que té.
Per tant, aquell senyor s’ha equivocat i jo ho dic i ho dic clarament, també n’hi ha
d’altres nostres que s’han baixat el sou, per tant, com molts alcaldes d’Inicictiva per
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Catalunya. Home, li asseguro que revisaré si el Sr. Ros s’ha baixat el sou respecte del
que cobrava el Sr. Miquel Estapé, li asseguro que ho revisaré perquè em sembla que
no va ser així, però li asseguro que ho revisaré, tenint en compte les dedicacions i això,
per tant, les coses són... i després, Sr. Álvarez, a final d’any quan hi hagi la liquidació
sumarem i si al final de l’executat amb 2 càrrecs polítics i 2 càrrecs de confiança
respecta a l’executat amb 3 càrrecs polítics i un càrrec de confiança és més o menys
igual. Això ho veurem al final. Vostè diu que serà menys i jo li dic que si els sous són
aquests i si el sou del càrrec de confiança té més dedicació i és una mica superior, no
serà menor. Això és el que li estic dient. No el pressupostat, l’executat. Perquè vostès
van pressupostar part de diners d’un càrrec de confiança que no es va arribar a
contractar.
Sr. Álvarez.- Sí, fa quatre anys.
Sr. Fernández.- Sí, però per tant, estem parlant de l’executat. El que s’ha de comprar
són les mateixes qüestions, executat amb executat. I a partir d’aquí, escolti’m si
l’alcalde tenia la intenció d’adequar el sou i resulta que tothom en general no ho
veiem així, doncs miri, sap greu,però, bé ni sap greu ni no sap greu, és la situació que hi
ha perquè la situació econòmica en cada moment és la que és i amb aquesta és
amb la qual hem d’afrontar i que hem de donar exemple els polítics, per tant, aquest
és el nostre plantejament i ho torno a dir, malgrat que ho negui després el Sr. Alcalde,
ens va presentar una proposta en la qual ens proposava en què ens proposava
adequar el salari a la franja baixa de la Federació de municipis i de 41.000 a 61.000 són
20.000 €, que és pràcticament un 50 % d’increment i això nosaltres, ja li hem manifestat
que en la situació actual no ens semblava adequat. Tant de bo tinguéssim una llei que
això ens ho obviés, ja li he dit al començament que si proposem i som capaços,
perquè jo crec que és bastant fàcil, d’aprovar conjuntament una moció en la qual
demanem al Parlament que faci això i si ho fan també altres ajuntaments, això pot ser
positiu i traiem aquest tema del debat polític que no és necessari, però mentre estigui
en el debat polític que no és necessari, però mentre estigui en el debat polític, la
situació pesa per sobre les coses. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Bé, jo per cloure aquest debat polític,
m’hagués agradat que no s’hagués produït aquest debat polític i més en les
circumstàncies en les quals estem i amb la proposta que portem. És prou lamentable
haver de fixar-se un mateix el sou, els regidors, els grups i el propi alcalde. Estem
d’acord amb aquest punt de partida inicial que s’ha parlat aquí que hauria de ser la
llei qui fixés aquestes retribucions i no nosaltres és on es veu el fair play polític i el saber
estar. A vostè els molesta que ens retraiem 4 anys enrere, sembla ser que hi ha alguna
cosa que no els agrada, però jo em retrauré encara més enrere, me n’aniré 12 anys
enrere, a l’any 99. A l’any 99 és el primer any que jo sóc regidor i amb l’alcalde
d’aquell moment, el Sr. Salvador Illa, assentats en una taula arribem a la conclusió que
la feina que es fa, la feina política, la de servidor públic, que no la de treballador
púbic, ha d’estar ben retribuïda i la proposta que se’ns fa en aquell moment per part
de l’alcalde del PSC, nosaltres la votem a favor perquè entenem que no s’està
demanant en aquell moment cap barbaritat i que la feina ha d’estar ben retribuïda.
L’any 2003, exactament, el mateix el mateix escenari, hi ha una puja considerable,
però una puja que forma part de les associacions municipalistes, ho analitzem i
nosaltres nosaltres tornem a defugir el debat polític, tornem a defugir la demagògia,
tornem a estar al costat de l’alcalde que en aquell moment ja no té la majoria
absoluta i votem a favor del sou. Això és fair play polític, això és saber estar i això és
tenir alçada de mires. Vostè pot continuar intentant enganyar als ciutadans dient-los
que jo li vaig fer una proposta, ensenyi la proposta.
Sr. Fernández.- M’està dient això de veritat, Sr. Ros
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Sr. Alcalde.- Jo vaig establir una reunió amb tots els representants dels grups
municipals, entre ells el grup del PSC i ens vam reunir el Sr. Miquel Estapé i jo. Li vaig
ensenyar això que són les recomenacions de la Federació de municipis de Catalunya
que agrupa els municipis socialistes. Això li vaig ensenyar. Jo tinc els correus electrònics
que em va contestar el Sr. Estapé, en cap d’ells hi ha propostes i li vaig reclamar una
proposta. Jo no vaig fer cap proposta, sabia on em portarien si la feia. Jo no vaig fer
cap proposta. Simplement, vaig posar sobre la taula les opinions, les circumstàncies en
què ens trobàvem i vaig copsar l’opinió de tothom, d’Iniciativa, d’Esquerra, del P.P i
hem arribat a l’única proposta que s’ha fet que són aquest 3;5 %, un salari que brut
anual són aquests 43.000 €, però perquè la gent ho entengui l’alcalde cobrarà al mes
2.200 € nets i els regidors 1.100, amb una dedicació no de 35 o 40 hores com qualsevol
feina, amb una dedicació, que per molt que posem que és parcial, pot ser de 60 o 70
hores a la setmana tranquillament. Això, aquesta és la realitat i per aquest sou li
asseguro que ningú, amb 2 dits de front es presentaria a unes eleccions i es voldria
dedicar a la política. Si no hi ha una llei, no fem demagògia, no fem un debat polític
on no toca. Jo defensaré al Sr. Monràs, el defensaré en un aspecte i en un altre no. El
Sr. Monràs governarà una ciutat de 52.000 habitants i s’ha posat un sou molt per sota
del que correspon a aquest tipus de ciutat 62.000 €, això correspon a 3.000 € nets al
mes. No és cap sou per l’alta responsabilitat que tindrà el Sr. Monràs a Mollet. El Sr.
Monràs potser no ho ha explicat molt bé, això i ha generat un debat que avui aquí té
un “fleco” per dir-ho d’alguna manera. Retribuir a un alcalde amb una alta
responsabilitat com és el de l’Ajuntament de Mollet, doncs realment, no és adequat i
pot provocar molts problemes de qualitat democràtica, molt problemes de qualitat
democràtica. Què se li pot criticar al Sr. Monràs? Què se li pot criticar al Sr. Monràs ?
que Mollet tenia el sou retardat 17 anys perquè la Sra. Tura era Diputada al Parlament
de Catalunya i després el Sr. Monràs era diputat a la Diputació i el Sr. Monràs a la
Diputació tenia un sou de 95.000 € bruts anuals, però que en realitat ell i 300 alts
càrrecs socialistes més de la Diputació s’enduien sous de 150.000 € anuals amb
assistències a consorcis. La pèrdua de la Diputació posa en descobert moltes coses.
Això és el que fa mal. Això és el que posa al ciutadà neguitós i amb raó i això fa que
després els que ens dediquem a la política en pobles petits com la Roca haguem
d’estar en aquesta situació. Nosaltres l’única proposta que hem fet és mantenir el nivell
salarial de l’any 2007, que era la proposta raonable i era la proposta que s’ha pogut
pactar i que entenien alguns grups perquè lamentablement perquè avui, molt em
temo, que tornarà a haver-hi per segon cop en democràcia un vot negatiu o vuit vots
negatius a les retribucions als regidors, a l’alcalde i als grups municipals. Això només va
passar al 2007. Al 2007 vostès van votar en contra d’unes assignacions salarials que
baixaven el que cobraven vostès mateixos, retribucions que baixaven l’únic càrrec de
confiança que tenien i que permetia pagar a 3 càrrecs de confiança i un alcalde que
passava a cobrar menys amb la proporció recomanada per les associacions
municipalistes que l’anterior alcalde socialista que cobrava una miqueta més, era
simbòlic, tampoc era una quantitat molt alta, però sortia més baix. En aquell moment
van votar en contra i avui també votaran en contra i a més, han fet debat polític i
quan això es trasllada al debat polític i quan es trasllada al debat polític quan això no
hauria de ser un debat polític, això hauria d’estar assignat per llei simplement una
assignació i s’ha acabat aquí la història, doncs avui aquest és el punt estrella del ple,
no calia esperar aquest punt, sabíem que avui estaríem aquí una bona estona, doncs
repeteixo, lamentable i de molt poca talla política. .. estic en ús de la paraula.
Sr. Fernández.- No pot ... d’aquesta manera
Sr. Alcalde.- No estic insultant a ningú. Per tant, mesuri les paraules perquè no estic
insultant a ningú. Estic dient com s’ha desenvolupat aquest debat i en un poble com la
Roca...
Sr. Fernández.- Vostè tenia la seva opinió
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Sr. Alcalde.- Evidentment, que és la meva opinió i en un poble com la Roca i amb unes
assignacions per sota del que correspon, jo m’he pres la molèstia d’analitzar què
cobren els alcaldes de municipis de 17 regidors. Per exemple, Sant Celoni, alcalde
socialista, m’he pres la molèstia de mirar el cartipàs del 2007, per tant, estarem 4 anys
per darrera perquè és el que està publicat. L’Alcalde convergent, el Sr. Francesc
Delofeu va passar a cobrar 57.000 € a l’any 2007 en un municipi de 17 regidors, menys
que l’alcalde socialista Joan Castaño que cobrava 61.000 € .
Sr. Estapé.- Però amb dedicació parcial
Sr. Fernández.- Amb dedicació parcial.
Sr. Alcalde.- Sí, perdoni, amb
proporcionalment cobrava menys.

una

dedicació

parcial

molt

limitada,

però

Sr. Fernández.- Això no és cert.
Sr. Alcalde.- Això és comprovable. Faci el mateix exercici que he fet jo, llegeixi l’acta
de l’Ajuntament de Sant Celoni. Ajuntament de Cardedeu, assignació de 55.000 €. Si
me’n vaig cap a la banda socialista, Parets 61.000 €, d’acord compenso amb un
convergent, Francesc Torné de les Franqueses 61.000 €...
Sr. Fernández.- Ara s’ha baixat el sou també...
Sr. Alcalde.- Ara s’ha baixat el sou perquè és clar, els nivells eren per baixar, no fem
demagògies ... clar, jo si tingués 60.000 € també me’l baixaria. Oi que ho entén?
Sr. Fernández.- Segueixi dient tot el que vulgui i quan estigui parlarem nosaltres.
Sr. Alcalde.- perquè jo no l’he interromput en tot la intervenció. Repeteixo, estem en
uns nivells salarials que nosaltres mantindrem. Ens hem compromès així, entenem el
moment, entenem la situació, entenem que no es podien fer en aquest moment
propostes de puja, entenem que estem molt desfasats respecte als municipis de 17
regidors, hem comentat en els diaris, en entrevistes i hem comentat en reunions en
grups que caldria situar-nos on estem perquè aquest problema el traslladem d’aquí
quatre anys, perquè d’aquí a 4 anys qui li toqui governar es trobarà amb la mateixa
història si no hi ha una llei que ho fixi i si hi ha una llei potser es trobarà que li ha tocat
una loteria o no...
Sr. Fernández.- o no...
Sr. Alcalde.- O no, ja ho veurem. O ens trobarem que partint d’unes assignacions
salarials prefixades per llei, potser ningú amb una mica de criteri es dedicarà a la
política perquè amb aquest nivells de retribució, en qualsevol treball qui tingui la sort
en aquest moment de dificultat de tenir treball es pot guanyar molts més diners, tenir
molts menys mal de caps i tenir molt més temps lliure. Aleshores, compte amb el que
estem fent perquè estem posant en qüestió la democràcia. Sr. Fernández, això és així i
això ens pot portar a hàbits molt perillosos, per tant, ho comento, és la meva opinió,
evidentment, i una societat que no és capaç de reconèixer els mèrits de la formació,
de qui té formació, de qui està en llocs de responsabilitat, de qui assumeix
responsabilitat, una societat que no fa això és que posa el llistó molt baix i això ens pot
portar situacions com la que estem passant. I realment, necessitem que, el president
de la Generalitat ho va demanar després de les eleccions al Parlament de Catalunya,
el nou president de la Generalitat, va demanar un esforç collectiu de persones que
ens impliquéssim, de persones amb coneixement que s’avoquessin a assessorar i a
collaborar al costat del govern, en moments com en l’actual, això fa falta, però
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compte que això no es pot mantenir per sempre, per tant, compte en la qualitat de la
democràcia. Aquest punt sí que es vota, per tant, passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, la proposta queda aprovada, per 9 vots favorables,
manifestats pels regidors del grup municipals de CIU, d’ERC i pel regidor del P.P., i 8
vots negatius, manifestats pels regidors del grup municipal PSC-PM i pel regidor d’ICVEUIA, la qual, literalment, diu:

“Constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions locals convocades per Reial
Decret 424/2011, de 28 de març, s’ha de procedir a l’establiment del règim de
dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, així com del seu règim de
retribucions i indemnitzacions.
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 166 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els membres de les Corporacions Locals
tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre
indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en
concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
collegiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses
realitzades en l’exercici del càrrec.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós abans
esmentat els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d'una infraestructura
mínima de mitjans materials i personals per a l'exercici del càrrec, el que, donades les
possibilitats funcionals d'aquest Ajuntament, i a la vista del que disposa l’article 73.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter
mensual, que contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre
variable, en funció del seu nombre de membres, que no podrà destinar-se per aquests
al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de
l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter
patrimonial.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen,
exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial per les següents hores
setmanals que s’indiquen i, en el seu cas, seran donats d’alta al règim corresponent de
la Seguretat Social.
•
•
•

Sr. RAFAEL ROS I PENEDO, dedicació de 35 hores setmanals.
Sr. MANEL ALVAREZ I HERRERA, dedicació de 20 hores setmanals.
Sr. CÉSAR ALCALÁ GIMÉNEZ, dedicació de 20 hores setmanals.

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació parcial, en funció de les atribucions delegades i
assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les quals es
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
1. ALCALDE
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Nom
- Senyor

Retribucions
RAFAEL ROS I PENEDO

43.097,18 Euros bruts anuals.

2.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ PARCIAL
Nom i Càrrec
- Senyor MANEL ÀLVAREZ I HERRERA
Primer Tinent d’Alcalde i Regidor de Serveis Generals, Serveis
Econòmics i Gestió Pressupostària i Disciplina Urbanística.

- Senyor CÉSAR ALCALÁ GIMÉNEZ
Segon Tinent d’Alcalde i Regidor d’Esports i Promoció
Econòmica, Comerç, Consum i Ocupació.

Retribucions

23.114,30 Euros bruts
anuals.

23.114,30 Euros bruts
anuals.

La percepció d’aquestes retribucions, en tractar-se de règims de dedicació parcial,
estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL INFERIOR A 20 HORES SETMANALS

Els següents Regidors amb règim de dedicació parcial inferior a 20 hores setmanals
percebran una retribució anual de 7487,90 Euros: JOSEP M. MATEO I FORNS, JORDI
FORTI GURGUI, MARTA PUJOL ARMENGOL, MONTSERRAT AMETLLER VIÑAMATA I
SANTAGO RAIMÍ I FORTUNY.
Tercer.- Establir a favor dels membres de la Corporació que no siguin de l’equip de
govern, el règim d'indemnitzacions següent:
•

Per assistència a les sessions de Ple ........... 125 euros bruts per a cada Ple que es
realitzi.

Quart.- Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica
per l’import següent:
a) 125 euros mensuals per cada regidor electe.
b) 125 euros mensuals per cada grup municipal.
Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir
actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que
els Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho solliciti,
en els termes previstos en la legislació vigent
Cinquè.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per
les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació
documental d’aquestes.
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Sisè.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als
Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han estat designats per a
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació parcial, que s'entendrà acceptat
aquest règim si l’afectat no manifesta res al respecte dins del termini de les 24 hores
següents a la seva notificació. “
B.9. Nomenament de representants de l’ajuntament en els òrgans collegiats.
Sr. Alcalde.- Passem al novè punt de l’ordre del dia que parla del nomenament de
representants de l’Ajuntament en els òrgans collegiats. Bé, els llegiré tots, n’hi ha uns
quants, però així tindrem clar qui és cada representant:
“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est, Rafael Ros i Penedo
Junta de Compensació SPM-4 Vilalba, Rafael Ros i Penedo
Junta de Compensació de Can Jorn, Rafael Ros i Penedo
Junta de Compensació Can Masseguer, Rafael Ros i Penedo
Junta de Compensació Vallderiolf, Rafael Ros i Penedo
Junta de Compensació Can Borrell, Rafael Ros i Penedo
Junta de Compensació UA-9, Rafael Ros i Penedo
Junta de Compensació UA-19, Rafael Ros i Penedo
Junta d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent, Santi Raimí Fortuny
Entitat Urbanística de Conservació de Sant Carles, Jordi Fortí Gurgui
Consorci de la Conca del Riu Besòs, Santiago Raimí
Consorci per la Gestió de Residus Sòlids, Santi Raimí Fortuny
Consorci del Parc Serralada Litoral, Rafel Ros Penedo
Associació Defensa Forestal, Santiago Raimí Fortuny
Consorci LocalRed, Manel Álvarez Herrera
Consorci Televisió Digital Local, Manel Álvarez Herrera
Consorci de Turisme del Vallès Oriental, Montserrat Ametller Viñamata
Consorci Hospitalari de Catalunya, Santi Raimí Fortuny
Consorci D.O. Alella, Rafael Ros Penedo
Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la regió
metropolitana de Barcelona (AMTU), Jordi Fortí Gurgui
Fons Català de Cooperació al desenvolupament, Marta Pujol Armengol
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, Rafael Ros i Penedo
Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres, Marta Pujol Armengol
Consell Escolar del CEIP de la Torreta, Marta Pujol Armengol
Consell Escolar del CEIP Mogent, Marta Pujol Armengol
Consell Escolar de l’IES la Roca, Marta Pujol Armengol
Consell Escolar del CEIP Santa Agnès, Marta Pujol Armengol
Consell Escolar Municipal, Marta Pujol Armengol
Consell de Participació de l’Escola Bressol Municipal les Orenetes, Marta Pujol
Armengol
Consell de participació del Centre de residència i Centre de dia “ Vallderiolf” ),
Rafael Ros Penedo
Consell de participació de centre de l’àrea d’atenció diürna ( centre
ocupacional i servei d’habitatge), Montserrat Ametller Viñamata
Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins, Marta
Pujol Armengol
Escola de música, Marta Pujol Armengol “

I falta ...
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Sra. Pujol.- ...educació per adults, el de quatre camins... aquesta any han passat a
formar part d’ensenyament, ja no depenen de justícia i s’han constituït com a Consell
Escolar.
Sr. Alcalde.- Con a Consell Escolar, doncs si pren nota la secretària, s’hauria d’afegir els
2 consells escolars...
Sra. Pujol.- El Centre de formació per adults Santiago Rusiñol i el Centre de formació
per adults Salvador Dalí.
Sr. Alcalde.- Molt bé. Algun comentari?
Sr. Fernández.- En tot cas, li volia demanar a la secretària ...
Sra. Secretària.- Perdona, jo volia fer una pregunta, dels 2 centres que ha dit la
regidora, qui és el representant?
Sr. Alcalde.- La Sra. Marta pujol.
Sra. Secretària.- És ella?
Sr. Alcalde.- Sí, sí. Si?
Sr. Fernández.- Jo no sé, és que ara m’he donat compte, no sé si en aquest punt
m’hauria hagut d’absentar. Jo sóc director d’un dels organismes en els quals
nomenem algú.
Sr. Alcalde.- no crec que hi hagi...
Sr. Fernández.- No, però en tot cas ho vull posar sobre la taula perquè no hi hagi...
Sr. Álvarez.- ... del públic
Sr. Fernández.- Sí, Sr. Álvarez, sí Sr. Álvarez, si ja ho sap vostè.
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández... entenc Sra. Secretària que no concorre cap causa
d’incompatibilitat? ... El Sr. Carles Fernández és el director del Consorci de Turisme, que
és un dels organismes en què nomenem representants.
Sra. Secretària.- I està com a representant?
Sr. Fernández.- no, jo sóc el director tècnic d’allà. Li pregunto perquè...
Sra. Secretària.- Doncs, jo a aquesta pregunta no li trobo el què.
Sr. Fernández.- però jo la poso sobre la taula perquè...
Sr. Alcalde.- Doncs jo entenc que no ha d’haver-hi cap problema i que pot participar
en la votació.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’Alcaldia, la proposta queda aprovada, per 10 vots favorables,
manifestats pels regidors del grup municipals de CIU, d’ERC, P.P. i d’ICV-EUIA i 7
abstencions, manifestats pels regidors del grup municipal PSC-PM, la qual, literalment,
diu:
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“L’Ajuntament de la Roca del Vallès està representat als organismes i entitats
següents: Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est, Junta de Compensació
SPM-4 Vilalba, Junta de Compensació de Can Jorn, Junta de Compensació Can
Masseguer, Junta de Compensació Vallderiolf, Junta de Compensació Can
Borrell, Junta de Compensació UA-9, Junta de Compensació UA-19, Junta
d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent, Entitat Urbanística de Conservació de
Sant Carles, Consorci de la Conca del Riu Besòs, Consorci per la Gestió de
Residus Sòlids, Consorci del Parc Serralada Litoral, Associació Defensa Forestal,
Consorci LocalRed, Consorci Televisió Digital Local, Consorci de Turisme del Vallès
Oriental, Consorci Hospitalari de Catalunya, Agrupació de Municipis titulars del
Servei de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU), Fons
Català de Cooperació al desenvolupament, Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat, Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres, Consell Escolar del CEIP de la
Torreta, Consell Escolar del CEIP Mogent, Consell Escolar de l’IES la Roca, Consell
Escolar Municipal, Consell de Participació de l’Escola Bressol Municipal les
Orenetes.
L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals disposa que, dins dels trenta dies següents al de la sessió
constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la
corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre el nomenament de
representants de la mateixa en òrgans collegiats, que siguin de la competència
del Ple.
En base a l’anterior, és voluntat de l’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès nomenar diferents Regidors d’aquesta corporació per a la representació
de la mateixa en els organismes i entitats anteriorment esmentats.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en ús de les seves facultats, proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Nomenar representant de l’Ajuntament en els Organismes i Entitats que
s’expressen a continuació a les persones que també s’indiquen:
• Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est, Rafael Ros i Penedo
• Junta de Compensació SPM-4 Vilalba, Rafael Ros i Penedo
• Junta de Compensació de Can Jorn, Rafael Ros i Penedo
• Junta de Compensació Can Masseguer, Rafael Ros i Penedo
• Junta de Compensació Vallderiolf, Rafael Ros i Penedo
• Junta de Compensació Can Borrell, Rafael Ros i Penedo
• Junta de Compensació UA-9, Rafael Ros i Penedo
• Junta de Compensació UA-19, Rafael Ros i Penedo
• Junta d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent, Santi Raimí Fortuny
• Entitat Urbanística de Conservació de Sant Carles, Jordi Fortí Gurgui
• Consorci de la Conca del Riu Besòs, Santiago Raimí
• Consorci per la Gestió de Residus Sòlids, Santi Raimí Fortuny
• Consorci del Parc Serralada Litoral, Rafel Ros Penedo
• Associació Defensa Forestal, Santiago Raimí Fortuny
• Consorci LocalRed, Manel Álvarez Herrera
• Consorci Televisió Digital Local, Manel Álvarez Herrera
• Consorci de Turisme del Vallès Oriental, Montserrat Ametller Viñamata
• Consorci Hospitalari de Catalunya, Santi Raimí Fortuny
• Consorci D.O. Alella, Rafael Ros Penedo
• Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la regió
metropolitana de Barcelona (AMTU), Jordi Fortí Gurgui
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• Fons Català de Cooperació al desenvolupament, Marta Pujol Armengol
• Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, Rafael Ros i Penedo
• Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres, Marta Pujol Armengol
• Consell Escolar del CEIP de la Torreta, Marta Pujol Armengol
• Consell Escolar del CEIP Mogent, Marta Pujol Armengol
• Consell Escolar de l’IES la Roca, Marta Pujol Armengol
• Consell Escolar del CEIP Santa Agnès, Marta Pujol Armengol
• Consell Escolar Municipal, Marta Pujol Armengol
• Consell de Participació de l’Escola Bressol Municipal les Orenetes, Marta Pujol
Armengol
• Consell de participació del Centre de residència i Centre de dia “ Vallderiolf” ),
Rafael Ros Penedo
• Consell de participació de centre de l’àrea d’atenció diürna ( centre
ocupacional i servei d’habitatge), Montserrat Ametller Viñamata
• Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins, Marta
Pujol Armengol
• Escola de música, Marta Pujol Armengol
• CFA Salvador Dalí (Centre Penitenciari de Quatre Camins), Marta Pujol
Armengol
• CFA Santiago Rusiñol (Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins), , Marta
Pujol Armengol
SEGON.- A la resta d’Organismes i Entitats que no s’expressen en el punt anterior
l’Ajuntament de la Roca del Vallès estarà representat per l’alcalde-president,
que podrà delegar en un regidor.
TERCER.- Així mateix en cas d’absència, malaltia o impossibilitat dels regidors
nomenats, la representació l’ostentaria l’alcalde, que la podrà delegar a un altre
Regidor.”
B.10. Personal eventual.
Sr. Alcalde.- Passem al darrer punt de l’ordre del dia el punt B-10, que tracta del
personal eventual. En aquest cas, es proposa un sol assessor, un assessor de Planificació
i Projectes estratègics que pot tenir dedicació plena o parcial, però en principi, i
aclarint dubtes que no surten aquí, dubtes que s’han plantejat en el punt anterior,
aquest assessor continuarà com estava i amb una assignació similar amb el 3,5 % com
s’ha fet en el punt anterior. Les seves atribucions formen part de la direcció de l’àrea
de Territori i sostenibilitat. Algun comentari?
Sr. Martín.- A ver, como el tema del personal de confianza, nosotros ya hemos dicho
habitualmente que no estamos en contra del nombramiento de cargos de confianza.
L’única pega es que vemos en este punto nosotros, es que en nuestro debate interno,
hemos llegado a la conclusión de que precisamente en el área de Urbanismo no es
donde no creemos que este Ayuntamiento necesita más tener un cargo de confianza.
Vemos positivo que se haya disminuido de tres personas de confianza a una, pero
creemos que no es precisamente en el área de urbanismo donde más se necesita. No
lo vemos tampoco justificado, en el caso de que se dijera que esta persona estaría
dedicada a iniciar el nuevo plan de ordenación urbana porqué creemos que un
cargo de confianza no es el que debe dirigir eses apartado. Por lo tanto, nosotros, si se
mantiene este cargo de confianza, no votaremos a favor.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- No, cap comentari.
Sr. Alcalde.- Sr. César Alcalá? Manel Álvarez? Per part del PSC, algun comentari?
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Sr. Fernández.- Entenem que la dedicació serà la mateixa que tenia fins ara i que li
aplicaran el 3,5 % d’increment.
Sr. Alcalde.- Exactament.
Sr. Fernández.- Bé, nosaltres, en aquest sentit, som de la mateixa opinió del Dani Martí,
d’Iniciativa per Catalunya. Entenem que hi ha altres espais a l’Ajuntament que poden
ajudar a generar riquesa al municipi i en els quals seria més important fer dedicacions
d’aquest tipus i no en l’àrea d’Urbanisme, on en aquest moment si no ho tinc
malament, hi ha tres arquitectes, aquest càrrec de confiança, més l’arquitecta
municipal, més una altra arquitecta que està collaborant en un moment de
davallada de llicències, en el moment en què estan que ho comprovem per la
liquidació i per les manifestacions del mateix alcalde, doncs home, entenem que
potser val més reforçar altres àmbits que ajudin a generar més ingressos i més riquesa
en el municipi. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. En tot cas, faré jo algun comentari. A veure
la decisió de posar un assessor és de l’equip de govern, evidentment, i la decisió de
posar un assessor en Urbanisme i planificació és per mantenir una continuïtat amb el
que estaven fent. Aquesta persona, que probablement serà la mateixa, ha impulsat el
Pla d’equipaments escolars i continuarà amb aquest Pla que ha d’acabar l’escola de
la Torreta, ha de començar l’escola definitiva de Santa Agnès i ha de posar-se sobre el
nou institut. Aquest persona especialista en temes d’ensenyament i per tant, és un dels
projectes on hi havia un greu dèficit en el municipi, un municipi que havia crescut
desmesuradament i, parallelament, hem començat el POUM, el Pla d’Ordenació
Urbana Municipal, on s’assignarà una d’aquestes dues arquitectes que estan a Territori
i que serà un dels projectes estratègics i importants del municipi, precisament per
generar riquesa, no a curt termini, però sí a mig termini, on fa falta adequar i posar en
els temps actuals, adaptats a la legislació actual, el Pla General de l’any 91 que ha
quedat antiquat pel temps transcorregut i perquè han canviat moltes lleis. També s’ha
de crear l’oficina d’habitatge perquè vam aprovar abans de les eleccions l’avanç del
Pla d’Habitatge i el Pla Local d’Habitatge és un dels que hem d’implantar de forma
urgent.
Les unitats d’habitatge social en aquest moment estan patint greus davallades en
molts municipis per manca de finançament i per manca de possibilitats econòmiques,
fins i to, dels compradors, però en les inscripcions que hem fet en el municipi estem
veient que sí que hi ha unes 18 o 20 persones que complirien els requisits i que podrien
entrar, realment, a tirar endavant aquest pla local d’habitatge. També s’ha completat
tot el Pla de transformació urbana, concretament tot el tema de la carretera, del
carrer Catalunya i tot això són projectes que estan engegats i que s’han de continuar i
que es desenvolupaven des de territori. Tot això és la proposta de l’equip de govern,
no és una proposta gratuïta, aquesta persona ha estat dirigint aquesta àrea, recordo
que el cap d’aquesta àrea està en situació de serveis especials a l’Ajuntament de
Mollet i, per tant, hi ha un càrrec, que en aquest cas era un arquitecte, no era un
advocat, que no s’està ocupant i, per tant, és la persona que està dirigint l’àrea de
Territori, respecte a les dos arquitectes, una és dedica a les llicències d’obres i al dia a
dia, el que és habitual de la casa, tot i la gran davallada hi ha molta feina, hi ha feina
de diversos tipus i la feina que estem plantejant és una feina complexa que ha d’estar
ben dirigida i ha de tenir estructura per poder-se desenvolupar. Per això fem aquest
plantejament. Això sense menystenir, que la resta de, les tres àrees que hem
estructurat com a organigrama funcional han de poder funcionar amb velocitat i han
de poder funcionar precisament projectant àrees com la de promoció econòmica on
és important poder sortir del pas de la situació greu que està passant la nostra societat
i això ho farem amb els tècnics que tenim i amb la dedicació d’un regidor que
precisament portarà aquesta àrea, per tant, estarem sobre temes que són candents,
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que són importants en aquest moment en el municipi i que s’ha previst així. No sé si hi
ha algun comentari ? No?
Doncs, passem a votació.
Conclòs el debat per l’Alcaldia, la proposta queda aprovada per 9 vots favorables,
manifestats pels regidors del grup municipals de CIU, d’ERC i pel regidor del P.P., i 8
vots negatius, manifestats pels regidors del grup municipal PSC-PM i pel regidor d’ICVEUIA, la qual literalment, diu:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret424/2011, de 28 de març, el passat dia 22 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, en conformitat amb el que disposa que
l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en concordança amb els articles 304.1 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, a la determinació del nombre, característiques i retribucions del
personal eventual, pel seu posterior nomenament mitjançant decret de l'Alcaldia
d'aquest Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposen els preceptes
esmentats, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Determinar el nombre i característiques del personal eventual d'aquest
Ajuntament en els termes següents:

NUMERO
1

Denominació
Dedicació
• Assessor de Planejament, projectes i urbanisme
• Dedicació plena i/o parcial

SEGON.- La dedicació plena del personal amb dedicació plena implicarà, a
més del compliment de la jornada laboral ordinària de la resta del personal
municipal, la incompatibilitat per l’exercici de tot tipus d’activitats públiques o
privades, per compte pròpia o aliena, de caràcter retribuït, així com per a la
percepció d’hores extraordinàries, havent d’estar a disposició de la Corporació
en qualsevol moment en què sigui requerit .
La dedicació parcial suposarà el compliment de la jornada laboral que es
determini en el decret de nomenament i estar a disposició de la Corporació en
qualsevol moment en que sigui requerit, i comportarà que el desenvolupament
d’aquest lloc de treball sigui compatible amb una altra activitat en el sector
públic o privat, prèvia concessió de la corresponent autorització de
compatibilitat.
TERCER.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en catorze
pagues, prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues
corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran
anualment en la mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al
servei de la Corporació.
QUART.- El nomenament del personal eventual queda condicionat a l’existència
de crèdit adequat i suficient a la partida corresponent.
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Es procedirà a adaptar la plantilla i la relació de llocs de treball a les previsions
del present acord i de conformitat amb el que disposa l’article 283 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.

CINQUÈ.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els
articles 104.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
i 304 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.”
Bé, sense més assumptes a tractar i amb la previsió que, segurament, el 28 de juliol hi
haurà pel ordinari, segur que hi haurà ple ordinari, aixequem la sessió quan són les 9.
50.
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 21 hores i 50 minuts del dia indicat en
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.
El president

La secretària

Rafael Ros Penedo

Dolors Melero Guirao
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