ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 29 DE
NOVEMBRE DE 2012, Núm. 12/2012.

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

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborranys de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 27
de setembre de 2012, el de la sessió del 29 d’octubre de 2012 i el del 5 de novembre
de 2012.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació del Padró d´Habitants del municipi de la Roca del Vallès a data 1 de
gener de 2012
B-2. Aprovació del Calendari fiscal per a l’any 2013
B-3. Aprovació definitiva de l’ordenança de mercats setmanals.
B-4. Ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 1215, mitjançant la qual s’anuncia la
convocatòria pública per a l’elecció d’un jutge de pau substitut.
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B-5. Aprovació de l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de la Roca del
Vallès i l’Incasòl pe a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al solar de
l’Ajuntament vell i al sector Pla de les Hortes.
B-6. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs
B-7. Proposta de resolució que presenta el grup municipal socialista de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès, relativa al dret de la ciutadania a decidir el futur de Catalunya.
B-8. Aprovació, si s’escau, a proposta de la Presidència, la no disponibilitat dels crèdits
consignats en el pressupost de despeses 2012 corresponents a la paga extraordinària
de desembre.
B-9. Aprovació de la constitució de l’Associació i Estatuts Àmbit B30
B.10. Aprovació de l’addenda al Conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat i l’Ajuntament de la Roca del Vallès i altres ajuntaments i l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés.
C) Control Gestió municipal
C.1 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C.2 Resolucions d’alcaldia
C.3 Informes d’alcaldia
C.4 Mocions de Control
C.5 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Bona nit, donem inici a la sessió plenària ordinària de 29 de novembre
quan són les 20 hores i 5 minuts del vespre.
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborranys de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 27
de setembre de 2012, el de la sessió del 29 d’octubre de 2012 i el del 5 de novembre
de 2012.
Sr. Alcalde.- El primer bloc de l’ordre del dia tracta d’assumptes de tràmit i s’han
d’aprovar 3 actes la del 27 de setembre de la sessió ordinària i les extraordinàries del 25
d’octubre i del 5 de novembre de 2012.
Algun comentari sobre les actes?
Sí, Sr. Fernández en nom del PSC?
Sr. Fernández .- No tenim clar perquè ens sembla que el dia 25 va ser aquell ple que es
va suspendre, ens sembla i que llavors el dilluns va ser el ple i no sé si va ser el dimarts
que hi va haver el ple de les meses electorals, però crec que el del dia 25 d’octubre va
ser el que es va suspendre, però llavors el de les actes no sabem quin dia va ser.
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Sr. Alcalde.- Sra. Secretària, tenim les dades?
Bé, creiem que ho hem aclarit. Bé, el ple del 25 d’octubre es va suspendre i es va fer el
29 d’octubre, per tant, la data que s’hauria de corregir és el 29 d’octubre, la resta és
correcta. El 5 de novembre el de les meses electorals. D’acord? Queda així, 29
d’octubre, ordenances fiscals i 5 de novembre, meses electorals.
Algun altre comentari?
Anem a votar-les per separat. Passem a votació l’acta de la sessió ordinària de 27 de
setembre.
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 27 de setembre a votació,
aquesta resta aprovada per unanimitat.

Aprovarem ara l’acta de la sessió extraordinària del 29 d’octubre de les ordenances
fiscals. Alguns regidors no hi eren, per tant, s’hauran d’abstenir . Passem a votació.

Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 d’octubre a votació,
aquesta resta aprovada per 7 vots favorables i 10 abstencions

Passem a votar ara l’acta de 5 de novembre
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de novembre a votació,
aquesta resta aprovada per 15 vots favorables i 2 abstencions.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació del Padró d´Habitants del municipi de la Roca del Vallès a data 1 de
gener de 2012
Sr. Alcalde.- Passem al segon bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o
mocions resolutòries té 10 punts de l’ordre del dia, començaríem pel primer que tracta
del Padró d´Habitants del municipi de la Roca del Vallès a data 1 de gener de 2012
En aquesta data el total de la població va ser de 10.396 habitants, dels quals 5.217
eren homes i 5.179 dones. Algun comentari?
Algun comentari?
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen, per unanimitat, el qual,
literalment, diu:
“Confeccionat el resum numèric a data 1 de gener del 2012 dels habitants
empadronats en el municipi.
Vist l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d´11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
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PRIMER I ÚNIC- Aprovar el Padró d´Habitants del municipi de la Roca del Vallès a
data 1 de gener de 2012, amb un total de 10.396 persones, segons el resum que
s’expressa a continuació:
NOMBRE D´HABITANTS - 1 de gener de 2012
Homes ……… 5.217
Dones ……… 5.179
Total

.........

10.396 habitants”

B-2. Aprovació del Calendari fiscal per a l’any 2013.
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt 2, que tracta de
l’Aprovació del Calendari fiscal per a l’any 2013. Té la paraula el regidor d’hisenda, el
Sr. Manel Álvarez .
Sr. Álvarez .- Gràcies, Sr. Alcalde. Portem a aprovació el calendari fiscal per a l’any
vinent, que en principi, és idèntic al d’aquest any amb la incorporació de la taxa nova
de guals, concretament, queda de la següent manera:
Concepte
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre béns immobles (Urbans - No domiciliats)
Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -1. fracció)
Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -2. fracció)
Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -3. fracció)
Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -4. fracció)
Impost sobre béns immobles (Característiques especials)
Taxa del servei de recollida d’escombraries
Impost sobre béns immobles (Rústics)
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa del servei de guals i estacionaments
Taxa del servei dels cementiris locals

Data
d’inici
04/02/2013
05/04/2013

05/04/2013
05/04/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013

Data
final
04/04/2013
05/06/2013
02/04/2013
03/06/2013
02/09/2013
02/12/2013
05/06/2013
05/06/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013

I això és tot.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen, per unanimitat, el qual,
literalment, diu:

“Atès que en data 15 de novembre de 2012, es va aprovar, en sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, l’aprovació del Calendari fiscal per a
l’any 2013, amb el contingut següent:
“VISTA
VISTA la relació de tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el cobrament
dels quals és previst a les Ordenances fiscals vigents per enguany.
ATÈS que els subjectes passius dels esmentats tributs es troben recollits en padrons, la
publicació i exposició pública dels quals fa innecessària la notificació personal, d’acord
amb allò previst a l’article 102.3 de la Llei 5/2003, de 17 de desembre, general tributària.
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ATÈS que segons l’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament general de recaptació, la comunicació del període de cobrament es portarà
a terme de forma col·lectiva.
ATÈS que s’ha considerat necessari per garantir el coneixement de les dates de cobrament
en període voluntari dels diferents tributs, establir un calendari fiscal que pugui ser
distribuït entre els subjectes passius pel seu coneixement públic.
ATÈS que el cobrament d’aquests tributs està delegat a l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
Es per tot això que proposo a la Junta de Govern Local, l’adoptació dels següents acords:
PRIMER.PRIMER.- Aprovar el Calendari fiscal per al cobrament dels següents tributs durant l’any
2013:
Concepte
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre béns immobles (Urbans - No
domiciliats)
Impost sobre béns immobles (Urbans Domiciliats -1. fracció)
Impost sobre béns immobles (Urbans Domiciliats -2. fracció)
Impost sobre béns immobles (Urbans Domiciliats -3. fracció)
Impost sobre béns immobles (Urbans Domiciliats -4. fracció)
Impost sobre béns immobles (Característiques
especials)
Taxa del servei de recollida d’escombraries
Impost sobre béns immobles (Rústics)
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa del servei de guals i estacionaments
Taxa del servei dels cementiris locals

Data
d’inici
04/02/2013

Data
final
04/04/2013

05/04/2013

05/06/2013
02/04/2013
03/06/2013
02/09/2013
02/12/2013

05/04/2013

05/06/2013

05/04/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013
05/09/2013

05/06/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
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SEGON.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb la
finalitat de que en tingui coneixement i faci els tràmits legals corresponents, d’acord amb
les dates fixades anteriorment.
TERCER.TERCER.- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que es produeixi en
aquest Ajuntament de La Roca del Vallès.”.

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, l'adopció
dels següents acords:

PRIMER.- RATIFICAR, en tots els seus termes, l’aprovació de la Junta de
Govern Local, de sessió ordinària celebrada en data 15 de novembre de 2012,
anteriorment transcrita.

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la Tresoreria municipal de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, amb la finalitat de que en tingui coneixement i altres tràmits legals
corresponents.”

B-3. Aprovació definitiva de l’ordenança de mercats setmanals.
Sr. Alcalde.- Passem a aprovació, si s’escau, l’ aprovació definitiva de l’ordenança de
mercats setmanals. Té la paraula el regidor de promoció econòmica, el Sr. César
Alcalá.
Sr. Alcalá.- Després de passar, en el darrer ple, l’ordenança, la qual va ser aprovada
en primer terme, l’associació de comerciants de la Roca el dia 3 de setembre, va
entrar un recurs per tal de modificar la nova ordenança. Sobre el recurs que va
presentar l’associació de comerciants, dir que, en primer lloc, en quant al fet que
s’informi i es consulti al comerç local sobre qualsevol canvi que es produeixi al mercat,
queda ja recollit a l’article 23 de la nova ordenança. Aquest article contempla la
creació d’una comissió consultiva de mercat on s’inclou també la representació del
comerç local, representat aquest una part per l’associació de comerciants de la Roca.
Pel que fa a la petició del COR, que el comerç local ha de tenir dret preferent
d’assistir-hi i de tenir dret, de poder sortir al carrer davant del seu comerç, no es poden
recollir, ja que cal seguir la directiva de serveis de lliure concurrència, marcada per la
directiva 206/123/CE de 12 de desembre de 2006 i seguir tal com marca l’article 9
sobre el procediment per la concessió de les autoritzacions i condicions de les
mateixes. El darrer punt en què es demana que hi hagi un nombre suficient de
corredors entre parades, punt 5 a l’article 5 de l’ordenança sobre emplaçament de les
parades i del mercat en general, preveu una separació mínima de 50 cm entre les
parades. Tal com es va parlar el dia del ple i tal com s’ha informat sempre, quan s’ha
parlat amb l’associació de comerciants de la Roca, l’ordenança no deixa de ser la
base legal de poder tornar, de fer créixer el mercat tant de la Roca com de la Torreta,
és a dir, és la base legal. La nostra intenció sempre ha estat, tant amb els paradistes
com amb el COR fer-los treballar i fer-los implicar-se amb el nou mercat, és a dir, ens
diuen que havia d’haver-hi un mínim de 2 metres entre parada i parada per poder
muntar una sèrie de passadissos per poder accedir a les botigues. Evidentment,
aquesta podria ser una de les solucions. Una altra de les solucions podria ser muntar les
parades al mig del carrer, amb la qual cosa deixaríem un espai al mig per les parades i
als costats perquè la gent pugui passejar. Vull dir, hi ha mil i una alternatives en aquest
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sentit per això en l’article 23 es diu que es crearà una comissió consultiva, és a dir, que
tots, tant l’Ajuntament com el COR i les persones que vénen al mercat avui en dia
tindran dret a dir la seva i les seves idees seran ben rebudes i les seves idees es poden
posar a la pràctica, per això s’ha desestimat l’allegació presentada en data 3 de
setembre per l’associació de comerciants, és a dir, el text legal és el que hi ha i és el
que és amb l’ordenança i a partir d’aquí, jo crec que tots hem de començar a
treballar i hem de marcar unes directrius de quin és el mercat setmanal que colem per
als tres nuclis i entre tots fer-lo créixer i no deixar-lo en la situació en què està avui en
dia, que cada dia va més de capa caiguda. Vull dir, jo crec que el que hem de fer és
treballar tots i tirar-ho endavant. Gràcies.
Sr. Martín.- Nosotros lo que pediríamos es que este punto se quedara sobre la mesa
porqué en el apartado tercero de la parte de resoluciones dice: notificar el acuerdo a
todas las personas interesadas en el expediente. Hasta donde nosotros sabemos a los
que han presentado las alegaciones, no se les ha comunicado. Nosotros creemos que,
había una frase que durante muchos años se ha dicho en este pleno y es la ética i la
estética, que es una buena práctica hubiera sido, sería que se hable antes de traerlo
al pleno. Si ahora lo aprobamos y se habla después y el equipo de gobierno matiza
alguno de los acuerdos que hay dentro de este redactado, posteriormente,
entraríamos en un follón legal. Nosotros creemos que no cuesta nada, que no corre
prisa y que se podría hablar con la asociación de comerciantes para poder llegar o al
menos, comunicárselo en tiempo y forma. Nuestro voto, si no será negativo.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Dani Martín. Algun comentari més Sr. Albert Gil, en nom
d’Esquerra republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres estem completament d’acord amb el què ha
exposat el company. De fet, ho hem dit diverses vegades. El problema ja no és la
situació actual, que costi de tirar les coses endavant, etc. etc. , sinó que el fet que en
depèn quines situacions creiem que és molt més senzill evitar possibles problemes
parlant amb la gent afectada i quan dic gent afectada, vull dir tant paradistes com el
propi comerç de la Roca com qualsevol altra gent que es pugui veure perjudicada
perquè els propis veïns de certs espais també et diuen que perquè el mercat estigui així
cada divendres han de tenir, han de patir i han de tenir certes coses , no? Per tant, en
general, és el parlar. Vull dir, no costa res parlar amb la gent i sobretot és que és veritat
que aquest punt fins que no estigui aprovat, no el pots traslladar de manera oficial
però sí que és una proposta de l’equip de govern i del tema de les ordenances no està
de més parlar-ho abans. Això que proposava el regidor de, fins i tot, de diverses
situacions, de les parades al mig, això és el que s’està fent ara al centre de Granollers.
Doncs aquestes coses trobem que està bé tenir aquest tipus d’idees o de còpies
perquè si en un lloc funciona perquè no hauria de poder funcionar aquí, però això
també es pot traslladar als afectats perquè poder alguns d’aquests dubtes que tenien
els comerciants, doncs a l’hora de parlar-los es poden esvair, per tant, faríem el mateix,
si la portem a votació, la votaríem en contra perquè entenem que no s’ha parlat amb
gent que hi està plenament implicada, però demanaríem que es deixés sobre la taula,
es fes aquestes reunions i que es portés al proper ple o quan s’escaigui i llavors,
probablement, el nostre vot seria favorable perquè, des d’un principi, vàrem valorar
que creiem que estava bé el tema de l’ordenança, en l’anterior ens vam abstenir
perquè no s’havia parlat amb els implicats i si ara anem a l’aprovació definitiva sense
haver traslladat el resultat final, doncs ja seria negatiu.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i Unió.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Jo crec que el tema és prou important com perquè
això tingui el màxim suport del plenari i en aquest sentit, seria interessant que tots els
grups votessin afirmativament. Aquest és un tema que no és nou per a la Roca i ja es
va tractar en el mandat anterior en diferents situacions i, per tant, val la pena que tots

7

ens posem d’acord. En aquest sentit nosaltres creiem que val la pena, en tot cas, que
siguin el màxim de grups possibles els que donin suport. Dit això, també hem de dir que
creiem que l’ordenança està treballada bastant a fons. Creiem que, en aquest cas en
concret, es pugui parlar amb l’associació que ha presentat les allegacions.
Segurament, no canviarà el sentit del resultat que ha explicat el regidor. Hi ha coses
que, fins i tot, no es poden fer perquè la llei no ens ho permet i això també ho
coneixem tots. Per tant, que tots ho sapiguem, estem on estem i que hi ha coses que sí
que es podria modificar, però n’hi ha d’altres que no. Com ha dit el regidor, entenem
que això és un punt de partida és les bases per les quals ens hem de regir a partir d’ara
en els mercats setmanals dels tres nuclis. És important que siguin unes bones bases
perquè això no es pot canviar cada any i, per tant, és bona la feina que s’ha fet i és
bo que tots ens posem d’acord. Si no hi ha una majoria, jo crec que el que hauríem de
fer, en tot cas i nosaltres hi estaríem d’acord, és deixar-ho perquè això s’aprovi amb el
màxim de consens possible. Entenc que els 2 grups que fins ara han manifestat la
intenció de no tirar-ho endavant pel motiu que no s’havia comunicat personalment a
aquesta entitat el resultat a les allegacions o la resposta a les allegacions, doncs que
hauríem d’intentar que els 2 grups votessin a favor. Normalment les allegacions es
resolen i es traslladen a aquelles persones que han fet les allegacions. És a dir, que no
hem fet res que no sigui correcte en aquest sentit que és la manera d’actuar normal i
corrent, però amb l’objectiu que això surti aprovat amb el màxim consens, nosaltres
creiem que, en aquest cas, hauríem d’intentar que tots els grups votessin
afirmativament.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Álvarez. Algun comentari Sr. Carles Fernández en nom
del PSC de la Roca?
Sr. Fernández.- Sap greu que arribem en aquest punt amb aquesta situació perquè és
un tema que l’ordenança de mercats, sí poder dinamitzar els mercats del municipi, jo
crec que és d’interès de tots i sap greu que s’arribi a aquesta situació i sap greu que
s’arribi a aquesta situació, quan l’única cosa que feia falta era diàleg amb una entitat
del municipi que em sembla que la seva actitud no és de posar traves, sinó de trobar
solucions. Llavors, home, nosaltres som de la mateixa opinió que els altres 2 grups que
hem parlat abans Iniciativa i Esquerra Republicana que, evidentment, i amb això té
raó el Sr. Álvarez, no hi ha una obligació legal de comunicar prèviament, però crec
que una ordenança d’aquest tipus, quan hi ha una entitat que ha manifestat un seguit
de preocupacions, home, si se li han de rebutjar o se li han de recollir algunes o no.
Home, comunicar-ho amb temps i explicar-los, estem en un municipi, això no costa
tant, una entitat que representa la immensa majoria de comerciants del municipi que,
alguns més i d’altres menys directament això té a veure amb la seva activitat, per tant,
jo crec que seria prudent deixar-ho sobre la taula i que es produïssin aquestes reunions i
d’aquestes reunions sortirà el que realment pugui sortir, està clar, no sortirà una cosa
que legalment no pugui ser, però que tothom tingui la tranquillitat de que ha pogut
rebre les explicacions i haver debatut amb els responsable municipals aquest tema
amb suficient tranquillitat perquè ja dic l’objectiu de tots és conegut i és que el mercat
es dinamitzi. Alguns grups polítics hem estat aquestes 2 últimes setmanes fent una
acció amb la campanya electoral en el mercat. Hem coincidit vostès i nosaltres i tots 2
coincidim de què, és a dir, gent que ha vingut que feia temps que no venia al mercat
del nostre grup s’ha sorprès de la situació en la qual estava el mercat, per tant, la
necessitat de dinamitzar això és gran. Amb aquesta necessitat que hi havia, si s’hagués
fet això, avui es podria haver aprovat i ja seguir tot això endavant, per tant, Sr. César
una mica de diàleg també és bo, per tant, en aquest sentit nosaltres també
proposaríem que es deixés sobre la taula.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Té la paraula per rèplica el Sr. César Alcalá.
En tot cas, contesto jo si de cas. A veure, coincideixo plenament amb el portaveu del
PSC de la Roca, el Sr. Carles Fernández. Els que hem tingut ocasió d’estar en el mercat
aquests 3 divendres de campanya electoral, hem vist la situació en què està el mercat.
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Aquesta és una situació que fa anys que s’arrossega no és d’ara i que és fruit d’una
conjunció de conjuntures. Per una banda, està la situació per la que passen aquests
mercats no sedentaris, no a la Roca, sinó arreu, que d’alguna manera responien a un
model social que es va extingint, on hi havia la figura de la mestressa de casa que
sortia a comprar i això ara no passa.
La situació laboral de moltes persones durant els dies de cada dia, doncs impedeix
que es pugui utilitzar aquest tipus de serveis, aquest tipus de mercats i llavors van
perdent activitat. Amb això s’ajunta també a com ‘ha desenvolupat el teixit comercial
en el nostre país, malgrat que hi ha hagut una aposta clara de la Generalitat per
defensar el petit comerç, doncs també és cert que tot i el control de les grans
superfícies, s’han anat implantant gran superfícies pel territori que en el nou model
social doncs arrosseguen més el comerç cap a aquestes grans superfícies i deixen de
banda aquests mercats. Un exemple clar és a Mataró que han unificat en un sol tres
mercats que tenien y el temps que es disposa per utilitzar aquests mercats, el temps
entre setmana amb l’horari laboral és gairebé impossible. Ara amb la situació d’atur,
potser algú hi ha pogut tornar a aquests mercats i realment és una situació lamentable,
però en una situació de producció alguns d’aquests mercats han anat enrere.
Nosaltres fa anys, des del mandat passat, que estem treballant en la dinamització
d’aquest mercat com a motor de l’economia en el poble, com a motor de
dinamització econòmica, per tant, aquesta ordenança ha estat treballada i han
passat tres regidors ja de comerç i promoció econòmica, el Sr. Manel Álvarez, el Sr.
Santi Raimí i el Sr. César Alcalá i és un tema ja molt conegut. Evidentment no vindrà n’hi
d’una setmana, ni de dos, ni d’un mes, n’hi de dos perquè la situació no es remuntarà
d’un dia per un altre, però potser no hi serem a temps i no perquè sigui el nostre
municipi, sinó perquè està passant a altres municipis. La proposta que vam fer nosaltres
fa 4 anys, ben treballada, ben documentada, amb la Diputació al darrera, amb
experts documentats no sedentaris, ens van proposar canviar de sector. Hi va haver
tota una campanya que va desprestigiar aquesta acció de passar-ho a dissabte i que,
probablement, hauria estat una de les solucions, no l’única, però hauria estat una de
les solucions. Ara estem en una situació molt més difícil i ara, a més a més, la situació
de crisi econòmica afecta al conjunt, no només afecta al mercat no sedentari que
està molt afectat. A mi, els marxants em van demanar aquests dies de campanya feu
alguna cosa perquè això es mor, per tant, poder d’aquí un mes o d’aquí dos no ho
trobarem, però aquesta ordenança precisament, se n’ha parlat poc i jo el que
lamento és que se n’hagi parlat poc d’aquesta ordenança. Aquesta ordenança és un
instrument àgil, modern flexible que el que permet, precisament, ser molt obert i donar
pautes. És una ordenança de mercat, no és una ordenança de comerç, no ens
confonem, eh? ordena els paradistes. Per això, hi ha aspectes que l’associació de
comerciants que han proposat no s’ajusten jurídicament a l’ordenança que estem
treballant perquè demana una altra cosa que no té res a veure amb els mercats no
sedentaris i això afecta als paradistes. Els paradistes demanen està en un mercat que
no és sedentari, que només es posa els divendres. Llavors, jo crec que, evidentment, si
no hi ha possibilitat de tirar-ho endavant, doncs estaríem tots d’acord en què és millor
deixar-ho sobre la taula, establir un temps de diàleg, un temps a afegir a tot el temps
que portem dialogant. S’ha parlat amb totes les parts, s’ha parlat reiteradament, per
tant, siguem una miqueta seriosos quan diem segons quines coses perquè s’ha parlat
amb tothom, ara, abans, fa un any, fa 2, fa 3, fa 4 i s’ha intentat recollir els
suggeriments de tothom i, fins i tot, hi ha hagut moments a la Torreta, en què es va
aconseguir dinamitzar el mercat i va estar funcionant un temps. Va estar funcionant un
temps bastant bé, es van adoptar les actuacions que van proposar els tècnics de la
Diputació, se li va donar un tom i aquest tom, però el mercat s’ha d’estar cuidant
contínuament, s’hi ha d’estar a sobre. Mentre perdem el temps amb aquests debats
estèrils, no aconseguim que l’economia es dinamitzi i no només afecta als mercats no
sedentaris, sinó que, de retruc, afecta al comerç local i de retruc, afecta al ciutadà
que té menys oportunitats a la vora de casa seva i llavors té altres oportunitats i té
altres oportunitats en el territori cada cop millors, cada cop a un preu més assequible,
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amb millors ofertes, amb millors horaris, en altre temps on l’usuari té més capacitat per
acudir i estar passant això que deixem de ser competitius.
No sé si algú vol afegir alguna cosa? No? Doncs, retirem al punt B-3.

B-4. Ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 1215, mitjançant la qual s’anuncia la
convocatòria pública per a l’elecció d’un jutge de pau substitut.
Sr. Alcalde.- Passem al punt B-4 que tracta de la ratificació si s’escau de la resolució
d’alcaldia núm. 1215, mitjançant la qual s’anuncia la convocatòria pública per a
l’elecció d’un jutge de pau substitut. Bé, aquest és un tema molt simple, molt senzill, el
jutjat de pau té un jutge titular i té un jutge substitut. El jutge substitut, per motius
personals, ha renunciat i en aquest moment, quedaríem sense jutge substitut si fos
necessari cobrir qualsevol eventualitat en el jutjat de pau, per tant, el que pertoca és
obrir una convocatòria, esperar que hi hagi candidatures, que hi hagi persones que es
presentin i a partir d’aquí ocupar aquesta plaça de jutge substitut. Algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen, per unanimitat, el qual,
literalment, diu:
“Vist que en data 02/11/12 es va dictar la següent resolució número 1215 que ha
de ser ratificada pel ple de la corporació:
“Vist que en data 26/07/12 el ple de la corporació va escollir com a jutge
de pau substitut de la Roca del Vallès el Sr. Juan Diego Gonzàlez Piñatel.
Vist que la Sala de Govern de la secretaria de govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va adoptar l’acord de nomenar el Sr. Juan Diego
Gonzàlez Piñatel com a jutge de pau substitut de la Roca del Vallès.
Vist que en data 26/09/12 va ser publicat el nomenament en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona advertint que d’acord amb que
estableixen els article 8 i 11 del Reglament 3/1995, de 7 de juny de 1995 de
Jutges de Pau, els nomenats han de prendre possessió del seu càrrec en el
termini de 20 dies naturals següents a l’endemà de la publicació del seu
nomenament en el BOPB, amb el jurament o la promesa davant del jutge
de primera instància i instrucció del partit o del degà si n’hi ha varis.
Atès que el jutge de pau substitut no ha pres possessió del càrrec i ha
manifestat expressament que renuncia al càrrec al que ha estat nomenat.
Atenent la previsió de l’article 21 del Reglament 3/95 s’ha de considerar
que el Sr. Juan Diego Gonzàlez Piñatel ha renunciat al càrrec.
Atès que el Jutjat de Pau de la Roca del Vallès necessita un substitut del
Jutge de Pau Titular, es considera necessari iniciar els tràmits per proposar
un nou substitut per exercir les funcions durant el període corresponent.
Atenent que l’article 101.1 de la LOPJ disposa que els jutges de Pau i els
seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys per la Sala de
govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent, i que el nomenament
recaurà en les persones escollides pel respectiu Ajuntament.
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Atenent que els tràmits que s’han de seguir per a proposar les persones que
hauran d’ocupar aquests càrrecs es troben recollits als articles 4, 5, 6 i 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
Vist que l’article 5 preveu que les vacants en el càrrec de jutge de pau
titular i substitut s’anunciaran per l’Ajuntament respectiu amb la suficient
antelació, mitjançant convocatòria pública, amb indicació del termini i lloc
de presentació d’instàncies. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província
i mitjançant edictes en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en el jutjat de
primera instància i instrucció del partit o jutjat Degà i en el propi Jutjat de
Pau.
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 101.2 LOPJ, l’òrgan
competent per a l’elecció dels jutges de pau i els seus substituts serà el ple
de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho
sollicitin. Si no hi hagués sollicitants, el ple elegirà lliurement amb subjecció
als mateixos requisits de procediment.
Es per tot això, que aquesta Alcaldia en ús de les seves atribucions,
RESOL
PRIMER.- ANUNCIAR convocatòria pública per a l’elecció de jutge/essa de
Pau substitut/a per al municipi de la Roca del Vallès, acordant que el
període per a la presentació de sollicituds sigui de 15 dies comptats a
partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
SEGON.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, en el jutjat
Degà del Partit Judicial i en el jutjat de Pau.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i al Jutjat de Pau de La Roca del Vallès.
QUART.- SOTMETRE el present acord a ratificació del Ple municipal en la
propera sessió que es celebri.”
Atenent allò que disposa l’acord quart de la resolució transcrita s’ha de procedir
a la seva ratificació pel ple municipal.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR els acords adoptats per la resolució d’alcaldia número 1215
de data 02/11/12 transcrita en la part expositiva.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al jutjat de pau de la Roca del Vallès, al
jutjat degà de Granollers i a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.”

B-5. Aprovació de l’addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de la Roca del
Vallès i l’Incasòl pe a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al solar de
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l’Ajuntament vell i al sector Pla de les Hortes.
Sr. Alcalde.- Passem al cinquè punt que és l’aprovació, si s’escau, de l’addenda al
conveni subscrit entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’Incasòl per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial al solar de l’Ajuntament vell i al sector Pla de les
Hortes. Bé, es tracta d’una addenda a un conveni que es va aprovar l’any 2006, si no
recordo malament i que en aquell conveni, l’Ajuntament de la Roca obtenia un solar
en el Pla de les Hortes apte per a la construcció de 60 habitatges de protecció oficial.
En aquest solar, l’Ajuntament de la Roca no tenia prou capacitat per desenvolupar un
projecte d’aquesta envergadura, d’aquesta mida, de 60 habitatges de protecció
oficial i va buscar la complicitat de l’Incasòl. L’Incasòl, l’Institut català del Sòl de la
Generalitat de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat, és un instrument
que, precisament, es dedica a gestionar sòl i es dedica a aquest tipus de promocions
d’habitatge local. Es va fer aquest conveni, un conveni de cessió i l’Incasòl que ha
arribat a redactar el projecte bàsic, el projecte executiu i que ha arribat a disposar, de
fet disposa de llicència d’obres que en aquest moment, probablement, estaria
caducada. Doncs, l’Incasòl ha mostrat la seva incapacitat per tirar endavant aquest
projecte per la conjuntura econòmica en què es troba l’Incasòl i ne la que es troba el
sector immobiliari. Els paràmetres de valoració dels mercats han canviat. En aquest
moment, probablement, el mercat lliure està més econòmic que la classificació
d’habitatge social que tenim a la Roca i tot i que l’Incasòl ha fet uns esforços
importants per buscar operadors externs que poguessin dinamitzar aquest projecte. No
els ha trobat i no ha estat capaç de tirar endavant. Mentrestant aquest sector,
sobradament conegut, va ser objecte d’una sentència que va deixar el Pla Parcial
anullat, per tant, en aquest sòl sempre es faran habitatges de protecció oficial, es faci
o no es faci, i es va disminuir el sostre edificatori i les alçades i el número d’habitatges.
Al produir-se aquest fet, el percentatge d’habitatge social, mantenint el 60 que s’ha
mantingut en el Pla Parcial en percentatge pujava perquè hi havia menys habitatges
en el total, per tant, el sòl d’aprofitament mig que rebia l’Ajuntament no
necessàriament havia de ser tan gran com aquest, per tant, tenim un accés
d’adjudicació. Això, traslladat al projecte de parcellació que està pendent d’aprovarse en Junta de govern. Està pendent d’aprovar-se i de trobar perquè l’Ajuntament
pugui aprovar la seva part que correspondria a l’aprofitament mig, que és superior al
10 %, és de l’ordre dl 20, 22, si no recordo malament. Doncs, en aquesta situació
l’Ajuntament de la Roca, en aquest moment, no té capacitat econòmica per poder
finançar la part d’urbanització que li pertoca en conseqüència d’aquesta adjudicació
i el que hem fet és buscar que algun dels propietaris del sector s’adjudiqui una part
d’aquest solar perquè pugui afrontar al cost d’aquesta part d’urbanització. Què
passa? Doncs que això era relativament fàcil de fer en el projecte de reparcellació,
però al tenir un conveni amb l’incasòl calia trobar una solució per aquest conveni.
L’Incasòl ha costejat en diner públic els projectes d’aquest solar i si no el podem tirar
endavant, l’Incasòl reclamaria el cost d’aquests projectes davant de la i impossibillitat
de disposar del sòl adequat que s’havia dit en el primer conveni. Aquí hem trobat una
solució imaginativa que és sense perdre el projecte. El projecte té una junta de
dilatació i partint el solar per aquesta junta de dilatació, el projecte es pot fragmentar
en 2, una part continua dintre del conveni amb l’Incasòl i l’altra part passaria a entrar
dins de la reparcellació i se’n faria càrrec un dels promotors privats i, per tant, també
es faria càrrec dels costos d’urbanització corresponents a aquesta parcella i aquesta
és la filosofia del conveni, explicat a grans trets i sense entrar en detall al llegir-lo tot
sencer. Algun comentari? Sr. Dani Martín, d’Inicitiva per Catalunya el Verds ?
Sr. Martín.- A ver, nosotros de entrada, hay aspectos de este acuerdo que se trae a
pleno que no acabamos de entender o que no vemos claro. Este acuerdo, como bien
se ha comentado en el equipo de gobierno, se firmó en el año 2006, en teoría había
un esbozo de proyecto o demás a finales del 2006, principios del 200, yo ví, como
mínimo, 2 esbozos de proyecto en el cual había como mínimo 60 viviendas y además
de estas 60 viviendas, había un local que eran bajos que hablando de memoria no se

12

si eran de 1.200 metros cuadrados o algo más que quedaba de aprovechamiento
para el ayuntamiento. Debido a toda la circunstancia que ha rodeado el Pla de les
Hortes, resulta que todo aquel proyecto de vivienda social que estaba hacia la parte
final del plan, más la parte que ocupaba el ayuntamiento viejo con viviendas
dotacionales no se ha llevado adelante. No vamos a entrar aquí del porqué no se la
ha llevado adelante, ni culpas ni historias. El problema es que estamos ahora 2012, 6
años después, i las viviendas no se han hecho, ni las dotacionales n i las viviendas de
protección oficial i ahora se nos presenta un convenio, una adhesión al convenio ya
existente donde se nos dice que se va segregar la parcela, se va a dividir la parcela y
se nos dice que esa parcela se va a entregar, además, a una parcela en concreto. Ni
soy abogado, ni soy entendido, pero de entrada yo creo que lo que debería de haber
hecho el ayuntamiento o lo que se debería de hacer en el momento que se haga esa
reparcelación seria que esta parcela sacarla a concurso para que todos los
promotores concurrieran en igualdad de oportunidades para poder acceder . SI
estamos de acuerdo en que esa parcela hay que segregarla, eh? que yo no digo lo
contrario y además se nos dice que esta parcela va a acabar en manos del señor
Anfruns, un señor de reconocido prestigio en nuestro pueblo y un señor que durante
muchos años, nos ha ayudado en todo aquello que el ayuntamiento ha necesitado,
recordando estas grandes aportaciones que nos hizo, si no recuerdo mal la Era de
Can Simó y algunas historias más sobre ... del pueblo. Nosotros, la verdad, es que no lo
acabamos de ver claro. Lo único que acabamos de ver claro es que el ayuntamiento
tiene un problema de 200 i pico mil euros por el tema de la reparcelación y que se
intenta salvar esos 210.000 €, pero todo lo demás no lo vemos claro y como no lo
vemos claro, nuestro voto no será positivo. Creemos que Incasòl, en el convenio que se
firmó tiene la responsabilidad de sacar la vivienda social adelante y lo tiene des de
2006. Han pasado 6 años. SI encima además después de 6 años de incompetencia de
inoperancia no lo ha llevado a cabo, encima es divertido que nos vengan a pedir que
les devolvamos los proyectos, me parece divertido.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya?
Sr. Gil.- Ens trobem en la mateixa situació, suposo que hi ha noms que quan els sents
sempre estan lligats al mateix i tampoc acabem de veure clar aquesta addenda al
conveni, ni el conveni en sí en el seu dia signat doncs que comporti això, no. Doncs
que l’Ajuntament s’hagi de fer càrrec d’aquestes quantitats. Ara no recordo la
quantitat de què s’havia fet càrrec l’Ajuntament fins aquest moment de tota la
urbanització de les Hortes, però bé, en altres èpoques, l’Ajuntament se’n podria fer
càrrec. Ara aquests 200.000 € sabem que no són possibles de pagar-los o que ara
mateix no tenim la possibilitat de fer retallades en altres coses que segur que serien més
importants i més primordials en els moments que no pas això. El que també voldríem
saber és, en aquesta situació, el Sr. Anfruns també està apretant perquè ell té unes
necessitats, però les seves necessitats també comporten seguir tenint una denúncia
contra l’Ajuntament interposada i nosaltres creiem que en un cas així, ajudar a
solucionar-li o el que pertoqui els tràmits com s’hagin d’anar fent, doncs anem-los fent,
legalment, però el que tampoc acabem de veure és la pressa o la necessitat,
l’entenem per la situació actual de l’Incasòl i per com quedarà el tema de tramitació
amb la creació de nou govern,etc. , però tampoc ens acaba de convèncer, el que sí
els demanaria, si algú sap més o menys la xifra del que portem gastat en aquesta zona
com Ajuntament que ens la facilitessin perquè clar són xifres que també et fan
decantar si hem de gastar més ja en una zona així i el que això ha comportat . També
és veritat que nosaltres ja ho vam dir en el seu dia i ho vam dir cada vegada que hi ha
hagut aquests temes del Pla de les Hortes. Per a nosaltres l’error va ser lligar sempre, tal
com estava la llei, el tema de la vivenda social i el creixement dels particulars, és a dir,
els particulars podien construir més, podien beneficiar-se més, els particulars que tenien
terrenys en aquesta zona, s’han vist molt beneficiats en contrapartida d’un habitatge
que si en el 2006 s’hagués fet i tot això hagués anat endavant, tal com es deia que es
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faria i tot hagués anat bé i tot s’hagués tramitat correctament i no hi hagués hagut
cap problema perquè sinó doncs no haguéssim arribat a la situació que tenim ara,
doncs probablement, tindríem un habitatge, tindríem una construcció i hi tindríem gent
vivint-hi. Ara no hi tenim la gent, tenim un problema i tenim un problema creat de que
aquesta política de fer més habitatge o de compensar el benefici dels particulars en
habitatge social, ens ha portat aquí a que hi hagi una gent que abans se li van
multiplicar per molt i que ara seguim sense vivenda social feta. L’Incasòl? L’incasòl
suposo que trigarà molts anys a aixecar el cap, si és que el torna a aixecar. Que a
sobre ens demani el tema dels projectes, doncs suposo que intentaran recuperar tots
els projectes que puguin per anar recollint diners d’on sigui, però de moment, nosaltres
no veiem el sentit d’aquesta addenda.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Tot el que ha tingut a veure amb el Pla de les Hortes ha estat molt
controvertit i en aquest ple, si mirem les actes, diguem-ne que des de fa uns anys és un
tema que sempre ha estat molt controvertit amb posicions diferenciades i així. Jo no
crec que avui es tracti de reobrir això, crec que va ser un debat, es van prendre uns
acords i ara hem de mirar com es prenen aquests acords i com aquests acords
afecten al municipi ... doncs tal com he dit, ja hem debatut, hem tingut clar quins són
tots els posicionaments dels uns i els altres, sobre la història d’aquest Pla Parcial del Pla
de les Hortes i ara doncs bé, amb els acords que es van prendre cal anar
implementant aquestes situacions i llavors comencen a aparèixer qüestions perquè les
decisions, unes tenien unes conseqüències i les noves en tenen unes altres senzillament
i llavors ara cal implementar aquestes noves decisions i en aquesta implementació ens
trobem amb aquesta proposta que se’ns presenta avui. Home, jo primer diria que
sabent que el tema del Pla de les Hortes ha estat un tema diguem-ne, no fàcil i que
ens ha costat debats jo crerc que molt amargs i molt desagradables en alguns
moments per totes bandes, potser hauria estat bé parlar-ho, això es presenta dilluns a
la comissió informativa, primer es presenta una comissió informativa de territori el dilluns
a les set i immediatament, nosaltres pensàvem que era un tema per treballar-lo i
discutir-lo i llavors veure com s’incorporava i quan abans d’aquesta comissió, se’ns
convoca pel ple i veiem que ja va a l’ordre del dia. Essent un tema com ha estat tan
sensible, potser hauria estat bé o haver-lo parlat amb una mica més de temps, si és
que hi havia possibilitat i si no, haver encetat el debat d’aquest tema, haver vist totes
les opcions i possibilitats perquè això es pogués aprovar. Nosaltres tenim alguns dubtes
també i crec que tant el regidor d’Iniciativa com el regidor d’Esquerra, el Sr. Dani
Martín i el Sr. Albert Gil, han manifestat alguns d’aquests dubtes que tenim i per a
nosaltres seria preferible que aquest tema no passés a votació perquè no ho tenim
clar. Hi ha algunes coses que no acabem d’entendre, no perquè siguin fosques, sinó
perquè no ho tenim clar. Tal com deia el Sr. Dani Martín, si el procediment és aquest o
hauria de ser un altre no ho tenim clar.
Aquí hi ha una pèrdua pel municipi d’un espai, d’uns baixos, d’uns possibles baixos en
el moment en què s’edifiqués, que és una pèrdua que ara mateix no és real, és a dir
que no existeix i, per tant, ara mateix no perdem res, però en un futur en el projecte
que havia aprovat l’Incasòl hi havia uns baixos destinats a equipament municipal que,
evidentment, una part d’això quedaria dins d’aquesta nova propietat de l’empresa
que quedaria com a titular d’aquest nou solar i com que el tema del Pla de les Hortes
ha estat un tema molt sensible, fixi’s que no entro ni a tornar reobrir perquè avui ja no
té sentit reobrir això, sinó que el que hem de mirar és endavant. Nosaltres si es presenta
a votació, votarem que no i el que demanem és tenir aquest temps més per tenir
clares quines són les diferents alternatives que hi ha i veure si hi ha alternatives que
sense cost pel municipi, també permetin mantenir els nivells de beneficis que tenia el
municipi i el nivell de servei als ciutadans amb el tema de l’habitatge públic. Està clar
que en aquest moment, l’habitatge lliure està a uns preus molt baixos perquè el
mercat ha condicionat això i aquí les administracions no hem estat capaços de donar-
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nos compte i de tornar a posar l’habitatge públic a preus que s’han mantingut i és una
cosa fictícia. En aquests moments a ningú se li acudeix fer habitatge públic perquè
serà impossible vendre’l, per tant, les administracions també tenim una responsabilitat,
en aquest cas, correspon si no m’equivoco a la Generalitat, el fet de fixar els barems
que corresponen a cada zona geogràfica el peu de l’habitatge públic i, per tant,
trobar una solució perquè si no, evidentment, en aquests moments tots els projectes
d’habitatge públic estan bloquejats perquè és impossible posar a la venda uns preus
quan està molt per sota de l’habitatge públic i, per tant, som nosaltres mateixos els que
ens estem bloquejant i potser, en aquests moments, no fa falta ara, immediatament,
habitatge públic si els preus de mercat s’estan posant tan baixos i sembla que encara
poden arribar a baixar, per tant, aquí hi ha una anàlisi més general i tampoc no volia
arribar fins aquí, però sí que tenir més clar el que està passant, és a dir, com podem
desbloquejar aquesta situació sense que això generi més cost pel municipi, però el fet
de que aparegui un propietari que potser per ell també li ajuda perquè necessita
desbloquejar per poder solucionar problemes financers que ell té, que es tanqui d’una
vegada aquesta situació, però no acabem de tenir-ho clar i amb aquesta premura
que ha anat, doncs nosaltres el que demanaríem és això simplement. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Faig un primer torn de resposta i després
obrirem un segon torn de paraules. A veure, per aclarir alguns dubtes, l’Ajuntament de
la Roca ja ha invertit aquí 600.000 € en concepte d’urbanització, 600.000 €. Aquest
solar se li va cedir a l’Incasòl lliure de càrregues i completament urbanitzat amb tots els
serveis a peu de parcella, per tant, aquí l’Ajuntament ha fet un esforç important.
Aquest conveni, també ho hem de situar, aquí no estem aprovant la reparcellació,
aquí estem aprovant una addenda al conveni on se separa el solar en 2, un per fer 44
habitatges que continuaria cedit a l’Incasòl i un per fer-ne 16 que se li passaria a
l’operador privat. Sempre en règim de protecció oficial, sempre conservant els 60
habitatges. Ho dic perquè si voten que no, voten que no a que l’Ajuntament de la
Roca s’estalviï 224.000 € que és el cost d’aquesta parcella de 16 habitatges, per tant,
què estem fent aquí,? Per situar-nos, si féssim una reparcellació sobre terreny net,
sobre terreny verge, com estava fa 6 o 7 anys, els propietaris que aportaven terres,
terres agrícoles, aquestes terres tenien un valor en funció d’una sèrie de paràmetres, el
que se’n diu les finques aportades i la reparcellació adjudicava finques, les finques
adjudicades, de les quals el 10 % li tocava a l ‘Ajuntament. Què està passant en aquest
moment? Que a l’Ajuntament li toca molt més, li toca de l’ordre d’un 22 %. Si traiem
aquesta part a l’Ajuntament encara li toca molt més que el 10 %, però això és un altre
document, això és la reparcellació. Per què no podem fer una reparcellació
lliurement? Perquè, en el seu dia, aquestes finques es van adjudicar, però ara aquestes
finques no existeixen jurídicament, és a dir, nosaltres les podem veure allà i no existeix la
finca de l’escola, per exemple, registralment, l’administrador de la propietat no té cap
finca, ni la de l’escola.
Aquí estem salvant una situació dramàtica i lamentable que fa molts anys que
s’arrossega i aquí, el que demanem ara és ser molt pragmàtics. Què li passa a
l’Incasòl? Doncs l’Incasòl, ho ha dit el Sr. Dani Martín, gestionat pels seus companys, ho
ha dit vostè, gestionat pels seus companys d’Iniciativa, l’Incasòl ha arribat a una
situació lamentable en l’àmbit econòmic. Quan van accedir a l’alcaldia en l’any 2007,
el Sr. Manel Álvarez i jo vam fer ràpidament una reunió amb el gerent d’Incasòl i amb
el director d’Incasòl d’aquella època conscients de l’important patrimoni de la Roca
que s’havia quedat l’Incasòl via convenis amb unes polítiques que ara s’han demostrat
errònies i entrevistar-se amb el gerent d’aquell moment, per cert, entrevistat pel cas
Pretòria, se’ns va dir que qualsevol cosa que tiréssim enrere, l’hauria de costejar
l’Ajuntament de la Roca i aquesta filosofia encara la manté l’Incasòl. Per què ? Perquè
s’ha gastat molts diners amb projectes que no pot executar i, precisament, aquest és
un dels que sí que pot executar i, a més a més, té llicència d’obres abans de la
sentència ferma i no la ha executat perquè la conjuntura econòmica no ho permetia i
perquè la situació havia canviat. Què trobem a més a més, aquí? Aquí trobem un
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operador privat i és la filosofia de l’addenda amb la qual l’Incasòl està absolutament
d’acord. Això, ha costat molts mesos de treball amb L’Incasòl, amb la subdirectora i un
treball dels nostres juristes i dels juristes d’Incasòl. Un dels compromisos del pacte tercer
diu:
“L’Ajuntament de la Roca del Vallès es compromet a potenciar la incorporació de la
iniciativa privada en la promoció d’habitatges de protecció oficial en el sector SRP-4,
les Hortes, mitjançant l’adjudicació de la parcella A, referenciada en l’anterior pacte,
segon, primer, a un operador privat interessat en dur a terme aquest tipus de
promocions d’habitatges”
Aquí, hem superat una situació amb aquest promotor, en què aquest promotor es va
negar a fer habitatge social. Es va negar, no sé si se’n recorden. Ho van estar explicant
vostès en aquest plenari. Van haver-hi 2 promotors que no van voler adjudicacions
sobre protecció oficial quan a tothom li hagués correspost la seva part. Doncs, en
aquest moment, hem superat aquesta situació i en la reparcellació, que no és
l’objecte de l’acord d’ara, en la reparcellació, aquest promotor que és un dels
propietari, que és propietari d’una de les finques aportades, tindria una major
adjudicació en relació a la que tenia abans. Això ho vull dir també en relació al que
ha dit el Sr. Dani Martín, d’Iniciativa per Catalunya- Verds respecte que la parcella
sortís a concurs. No hi ha parcella que pugui sortir a concurs, no hi ha parcella, en
aquest moment és un concepte una mica abstracte, les parcelles no existeixen,
físicament, les veiem allà perquè els carrers estan urbanitzats, per negatiu apareixen
uns solars, però aquests solars tècnicament no existeixen, s’han de tornar a adjudicar. I
resulta que l’Ajuntament de la Roca té un problema perquè no pot adjudicar
lliurement les parcelles perquè estan cenyides pels carrers i estan cenyides pels carrers
o estan cenyides per un conveni de cessió a l’Incasòl. Aleshores per poder tenir una
llibertat del projecte de reparcellació i no està obligats a que les parcelles siguin totes
idèntiques a les de la reparcellació anterior amb el Pla Parcial que va quedar anullat
jurídicament, hem de fer aquest addenda amb l’Incasòl que, a més a més, ajudem a
l’Incasòl a trobar un operador per una part d’aquest solar i fer aquests setze habitatges
apart. Probablement, es podran fer abans aquests 16 habitatges que no els altres 44
que continuaran cedits a l’Incasòl i això és el que estem portant, no estem portant res
estrany. Estem portant un desllorigador d’aquest zona per les dificultats que ha portat
aquest procés complex i que jo crec que, amb bon criteri, nosaltres hem decidit no
entrar-hi, no reobrir debats i entendre en quina situació estem. Jo no ho retiraré i ho
passaré a votació. Portem molts anys amb aquest problema i portem molts anys
trobant solucions, ara havíem trobat una solució, l’Incasòl de fet, ens estava demanant
aquesta aprovació durant aquest mes de novembre perquè els quedava pocs
consells per aprovar ells, crec que els n’en queda un abans que es constitueixi el nou
govern de la Generalitat de Catalunya. S’ha de fer un debat d’investidura, s’ha
d’escollir president, s’ha de formar un nou govern, s’han de nomenar consellers. Els
consellers hauran de nomenar secretaris, directors generals, etc, etc., etc. Per tant,
passem d’avui al mes de maig, no? Doncs és l’escenari que tenim, però hem trobat un
desllorigador d’una situació molt complicada i la feina que s’ha fet aquí, jo m’atreviria
a dir que és excellent perquè arribar a trobar aquest solució i són paraules que ens
han dit el propi Incasòl que han entès que per aquí podríem solucionar-ho i que tots els
agents que estarien implicats darrera del que representaria aplicar aquesta addenda,
hi estaríem d’acord i fa un any no estàvem d’acord. Si recorden en el pressupost
d’aquest any, hi ha aprovada una partida en el capítol 6 d’inversions per urbanitzar la
part que correspon a l’Ajuntament del Pla de les Hortes, la part que queda del Pla de
les Hortes i en aquest moment, l’Ajuntament de la Roca, després d’aprovar un Pla
d’ajustament no té capacitat financera per poder cobrir una partida d’aquest estil, en
el pressupost de 2013 no podem posar aquesta partida, llavors tots els agents implicats
han entès que teníem una solució. Si la parcella fos el 10 %, això no ho podríem fer, la
sort és que la parcella és molt més gran i això, ens permet moure’ns i trobar una
solució i implicar en la iniciativa privada, en la construcció d’habitatge social i en el
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cost d’un sector on segurament, la iniciativa privada tindrà algun benefici, algun dia,
en aquest moment, és difícil i aquesta parcella crema, molt pocs propietaris la
voldrien. Si se li proposes a qualsevol altre propietari del sector, l’adjudicació, ens diria
que no, que no la vol i probablement ens dirien que no volen que tirem endavant la
reparcellació, doncs l’aprovació d’aquesta addenda amb l’Incasòl ens permet
solucionar un problema greu que té l’Ajuntament de la Roca i estalviar molts diners a
l’Ajuntament, per tant, jo demanaria la reconsideració d’aquest vot negatiu perquè
realment és un vot en contra de la pròpia institució.
Un segon torn de paraules, Sr. Dani Martín?

Sr. Martín.- Evidentemente sí. Yo he dicho que Iniciativa era coorresponsable en la
nueva gestión de Incasòl. No he dicho que seamos nosotros los culpables de que
Incasòl haya ido mal porqué nosotros lo gobernamos hasta 2007, des de 2007 hasta el
día de hoy lo ha gobernado otro partido i después, además, muy bien traído a
coalición el caso Pretòria, pero del caso Pretòria, por lo que yo sé, no hay nadie
inculpado de Iniciativa por Catalunya Verds hasta donde yo sé. Por una razón, porqué
desde Iniciativa por Catalunya Verds lo que llevábamos era la parte de edificación y
suelo y no llevábamos la parte de gestión económica y además, hasta donde yo
recuerdo, se presentaron 2 proyectos, el dibujo estaba hecho y sólo estaba en la
siguiente fase que era la de adjudicar el proyecto. A partir del 2007, con el cambio del
equipo de gobierno, que cuando empezó a dilatarse el tema de la construcción de la
vivienda social. Yo no digo que sea culpa de nadie. Digo que iniciativa tiene parte de
culpa, pero no toda la culpa. Tenemos un poquito de culpa, pero no toda.
Si es un tema tan complejo, como bien ha reconocido el alcade, pues tal vez sí que
tendríamos que hacer caso de lo que dice el Sr. Fernández que ante tal complejidad i
ante los que no tenemos esa capacidad técnica que tiene el Sr. Alcalde, nos podría
haber ilustrado para poder entender esos temas tan complejos que usted nos ha
dicho. Yo voy al Pla de les Hortes y veo las parcelas, pero entiendo que cuando se
reparcela, evidentemente, esas parcelas lo que no tienen es propietario, lo pasan a
tener a partir de la reparcelación y lo que todavía me sorprende más, es que una
parcela que se segrega, que no tiene propietario, tenga que acabar en manos del Sr.
Anfruns. Eso es lo que no entiendo. Sí que entiendo que el ayuntamiento de la Roca
tiene un problema de 210.000 €, evidentemente, que lo entendemos, evidentemente,
que no vamos a ser irresponsables o no somos irresponsables, pero cuando a un grupo
que tiene 302 votos i representa lo que representa se le pide un acto de
responsabilidad a lo mejor y digo sólo a lo mejor, habría tal vez que cuidarlos i
explicarles mejor aquello que no entienden. Es lo único que estamos diciendo. ¿Qué es
un trabajo excelente? No lo dudamos. Nunca hemos dudado de la capacidad
técnica de los funcionarios del ayuntamiento y, evidentemente, no dudamos de la
capacidad técnica de los funcionarios de otras administraciones. Que soluciona un
problema grave? Sí, pero es que este problema lo arrastramos, com bien ha dicho el
Sr. Fernández, des de hace mucho, mucho tiempo y tal vez la solución hubiera sido no
enterarnos el lunes que había un proyecto de reparcelación como me enteré yo el
lunes a las nueve de la noche y habernos enterado antes de que había un proyecto re
reparcelación en el Pla de les Hortes i que había una intencionalidad por parte del
equipo de gobierno de separar la parcela que corresponde a Incasòl y yo creo que
aquí lo que se tendría que haber hecho es presionar a Incasòl para que cumpla con
sus obligaciones, pero no sólo en el Pla de les Hortes, sino también en Santa Agnès
porqué tiene una obligación con el Ayuntamiento de la Roca y yo estoy de acuerdo
con el Sr. Fernández en què actualmente no es el mejor momento para vender
vivienda pública, pero tal vez sí que es un buen momento para hacer vivienda pública
de alquiler porqué la necesidad existe, por lo tanto por qué no vamos por ahí y no veo
yo tan claro esta reparcelación y que se diga que se va a hacer antes la vivienda
pública cuando yo lo que creo y es mi interpretación, la mía y por lo tanto, puedo
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estar equivocado, es que aquí hay un señor que lo que quiere es aprovechar una
reparcelación para convertir algo que no puede convertir en dinero, para convertirlo
en dinero líquido y eso tal vez como ha dicho el compañero Albert, habría que
habérselo hecho pagar un poquito más cara a este señor que ya nos ha dado
bastante trabajo al Ayuntamiento de la Roca . Por mucho que el Sr. Ros nos pida
responsabilidad y nos pida que hagamos un acto de fe y demás., responsables lo
somos, demasiado responsables en muchos casos, pero estando este señor por medio
a Iniciativa le cuesta mucho creer que eso pueda ser positivo para nuestro municipio.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, al final semblarà que venim a tirar-nos floretes l’un a l’altre, però és que estic
totalment d’acord amb el que ha dit el company. Sí, perquè, al final, tornem sempre al
mateix, no? Els 2 petits, perquè el tercer petit està dins del govern, acabem estant allà
al mig i hem de prendre una decisió que ni sabem, que ens sobrepassa, jo entenc que
ni sabem ni ens sobrepassa. Tots dos hem format part d’aquest govern, un el que va
tirar això endavant en el seu moment, però tots dos hem estat un representant de
cadascun del seus partits dins d’un govern bastant més ampli. La responsabilitat també
creiem que l’haurien de tenir els partits grans, tots 2 perquè a l’hora de valorar si som
capaços de saber si ens podem permetre 210.000 € més o no. Si ens podem permetre
pagar certs diners o no i si ens podem permetre seguit en la situació actual i, al final,
fer-ho pagar al poble perquè no ens enganyem, al final, ens toca una responsabilitat a
tots. Si, al final, nosaltres votem en contra d’aquesta addenda, nosaltres tindrem una
petita responsabilitat com a regidors, el PSC individualment, cadascun dels regidors,
tindrà la seva petita, però com a grup en tindrà molta perquè és el grup que
desenvolupa aquest sector que comença aquest conveni amb l’Incasòl i també
hauran d’explicar com, el perquè s’han de pagar 210.000 € o si s’han de canviar els
números i vostès igual, vostès hauran d’acabar dient perquè han estat aquestes
necessitats d’urgència tan grosses de no poder-ne parlar amb més tranquillitat. El que
ens comporti que arribi un ple, en el qual haurem de decidir si valorem aquests 200.000
€ i ara mateix, jo els ho dic sincerament, Esquerra no ho tenim gens clar. Ahir vam estar
parlant molta estona, què fèiem, si havíem de ser responsables i que si això s’aprovava
amb el vot de l’alcalde és el seu problema, és la seva decisió, és la seva addenda. Si
votàvem en contra, el fet de dir, bé nosaltres com partit petit, que sempre hem estat
en contra d’aquest sector que s’havia creat i estructurat, seguim mantenint-nos en
contra, doncs votem en contra d’una addenda que, a més a més, adjudica una
modificació al mateix de sempre, no? I la veritat, és que no sabem. De vegades, fins i
tot, et queda el sentit de dir, demanar-li que ho retiri i de demanar que algun de vostès
també s’abstingui. I al final, el problema està en què no parlem les coses perquè si les
parléssim, poder ens podríem abstenir un de cada dos o no sé i fer aquest tipus
d’aprovacions una miqueta més genèriques. No sé, al final, em passa pel cap agafar
una moneda tirar-la i que la sort decideixi i els ho dic de veritat, no ho dic en broma, ni
molt menys. El que passa és que és molt lamentable, de cara a nosaltres, el fet aquest,
no? O de cara que de vegades el teu partit et digui, doncs mira decideix tu. En allà al
moment, si vols canviar, si vols decidir, si vols fer , doncs no ho se´. Sincerament, no em
veig capacitat capacitat. Sincerament, ara en aquests moments no sabem què fer.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i Unió?
Sr. Álvarez.- Bé, canviem de micro. Vista la situació dels grups i que potser podem fer
alguna cosa per intentar convèncer a algun dels grups que ha manifestat la intenció
de dubtes sobre quin seria el seu posicionament o intentaré fer un pas més i dir que és
el que hem fet durant tot aquest temps i traslladar la necessitat que crec que té el
municipi de la Roca de solucionar, d’una vegada per totes, un problema que ja fa
molt temps que tenim sobre la taula. Un problema que, com vostè diu, no vam crear
nosaltres, és un problema que ha generat moltes discrepàncies en aquest ple i molts
problemes en el passat i un problema que va portar a presentar un contenciós que es
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va guanyar i que va comportar el que va comportar. La veritat és que l’Ajuntament de
la Roca ja ha pagat 600.000 € en metàllic, 100 milions de les antigues pessetes per
urbanitzar uns carrers, no tenim res més, tenim uns carrers urbanitzats, tenim una
parcella que va sortir i amb la qual es va fer una escola, la parcella ja hi era, eh? Algú
va venir, que va ser la Generalitat, i va construir una escola i després va fer un petit
gimnàs, 600.000 €, però això no és tot el cost de la Roca i hem de fer memòria del que
ens ha costat aquest sector. D’entrada, una cessió d’uns solars per fer vivenda social a
cost zero pel promotor, que aleshores era la Generalitat, que no va fer res i que té
llicència per fer 60 pisos de protecció oficial i que té una llicència que ha de respondre
a un requeriment de fa 3 anys, intenció no n’hi ha de fer pisos de protecció oficial de
manera ràpida i és normal, la situació econòmica del país, és la que és, per fer segons
quines coses i segurament, trigarem anys en fer vivenda de protecció perquè encara
que sigui en règim de lloguer, algú l’ha de construir i aquest algú, si ha de ser un
govern que no té diners, no la farà.
Veiem una oportunitat que algú extern pugui fer aquestes 16 vivendes. Es divideix el
solar i tenim l’opció que la Generalitat, l’Incasòl, en faci 44 i un privat pugui tirar
endavant la construcció de 16 vivendes més. Igual comença, com ha dit l’alcalde,
abans aquest privat que no pas la Generalitat. Amb la situació actual, és molt
probable que així sigui, però tornem al cost que li ha suposat a l’Ajuntament aquest
sector i aquests pactes amb l’Incasòl del passat. Aquestes parcelles situades en sector,
la de l’antic ajuntament i la de la parcella que ara ens ocupa, però l’Ajuntament de
la Roca ha pagat molt més. L’Ajuntament de la Roca va cedir a l’Incasòl en el seu
moment 30 parcelles, algunes del golf i algunes de Santa Agnès. Cal que recordem
tot això. Només les del Golf, l’Incasòl se les va vendre per 6.000.000 € el dia següent.
Això també són diners que, en principi, l’Ajuntament de la Roca, tot nosaltres, vam
donar per solucionar part d’aquest problema i aquest sector en concret també.
S’han de prendre decisions. Els governs estan per prendre decisions i en algun moment
hem de decidir què fem amb tot això, portem anys, com ha dit l’alcalde, treballant en
aquest tema.
Tenim una solució a la qual no ha estat fàcil arribar. No ha estat fàcil decidir o trobar-la
perquè el que teníem sobre la taula, no fa massa temps, era que l’Ajuntament de la
Roca havia de pagar 224.000 € per tancar aquest tema, un tema que s’ha de tancar i
que nosaltres volem tancar-lo d’una vegada 224.000 € per l’Ajuntament de la Roca en
aquest moment i en aquesta situació, és molt difícil per no dir impossible d’aconseguir i
hem aconseguit pactant que l’Ajuntament de la Roca no hi hagi de posar res. En un
sector en què hi ha posat molts diners, molts en efectiu i molts en parcelles. És una
bona solució, de veritat. Quan algú qüestiona el perquè ha d’anar a un promotor en
especial, és el promotor majoritari del sector, és el promotor amb el qual algú d’aquest
ajuntament va pactar en el seu moment. Amb el qual algú d’aquest ajuntament va
signar un conveni. No ens oblidem d’això. Sortia com a principal propietari i no va ser
amb aquest govern, precisament, i el Sr. Albert Gil també ho sap això, però ara no és
cap bicoca això i si ho és, jo crec que el que haurien de fer és dir, aquí, a qui sigui que
proposi a un altre promotor que entraria en el sector pagant el que ha de pagar. A
veure qui és que troba a un promotor que ha de posar això que l’Ajuntament de la
Roca no pot fer i traiem aquest senyor i en posem un altre. Fem-ho, però com que això
serà molt difícil, com no trobarem a ningú, jo crec que ens hem d’agafar al que tenim i
el que tenim és, ens agradi o no ens agradi, és algú que està disposat a quedar-se
amb un problema de 224.000 € per l’Ajuntament de la Roca i que a nosaltres, no ens
suposa res i que ja és propietari majoritari del sector i que segurament, aquest senyor el
que farà serà traslladar-ho a un altre propietari perquè ell podrà fer-ho o no, però això
a nosaltres ens és igual, no tenim els diners per fer-ho. Després de tants anys, després
d’un conveni signat al 2006, després de no incorporar en el pressupost del 2007 una
partida per finançar això que s’havia de fer i que no es va incorporar. Després de tot
això, l’any 2012, quan tenim una bona solució per l’Ajuntament, pels ciutadans de la

19

Roca. Home, jo puc estar d’acord i abans ho hem dit en què igual ens hem
d’acostumar a parlar més i que ara no haurem de fer un ple, sinó que igual haurem de
fer 2 plens, el ple per explicar les coses i el ple per aprovar les coses. Igual hem de fer
això, i ens costarà a tots perquè no tenim aquest costum i no ho dic en conya perquè
a la Roca no estem acostumats a treballar així i, per tant, és difícil fer coses que no
s’han fet fins ara. Ho intentem, fem el que podem, però la realitat és que ara en aquest
ple tenim la possibilitat de tancar un tema de que l’Incasòl en pocs dies solucioni el
problema i que ens trobem un mort de sobre, un mort que fa 6 anys que com un
espectre està en aquest ple i està en aquest ple i està en tota la Roca. Home, ens
podem esperar, però jo crec que la solució, com hem dit abans en l’altre punt i ho
diem en aquest també, no serà gaire diferent perquè és que no hi ha massa cosa.
Hem pensat molt i no fa massa temps no teníem cap altre possibilitat, 224.000 €, si hem
trobat una solució, si és bona, de veritat que és bona i és bona no només per
l’Ajuntament o per aquest equip de govern, és bona per tots els habitants i ciutadans
de la Roca i ho és perquè no suposa cap cost. Home, doncs demanem el que
haguem de demanar en aquests casos, no tenim majoria, som un govern en minoria i
ens trobarem així en moltes ocasions i demanarem el suport dels diferents grups. És cert
que de vegades, demanem més als petits que no pas als grans i és cert també que en
aquest cas en concret, costarà més que el gran s’hi avingui que no pas els petits,
perquè va fer el que va fer , però escolti’m han passat 6 anys i ara tenim l’oportunitat
de tancar-ho i avui és un bon moment. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Bé, jo he dit que no pensava entrar ni reobrir les coses, malgrat que a
vostè, Sr. Álvarez, li agrada aquest tema de sempre, però no entrarem per aquí, Sr.
Álvarez. Penso que és un tema que ja l’hem debatut molt i tornar-nos a dir les mateixes
històries que ens hem dit sempre no sé on ens porta i per tant, és a dir, m’ha sorprès
gratament la primera intervenció de l’alcalde perquè anava en la línia de tothom i
m’ha sorprès una mica, desagradablement, la seva intervenció perquè ja torna a
buscar ... i dit això, ja està tema passat i només li intento fer una reflexió i vostè ho ha
dit, no es tracta de gran o petit, aquí hi ha uns temes que hem d’intentar tirar
endavant i hi ha un govern, el qual ha de buscar les complicitats dels altres grups que
no estan en el govern per intentar tirar això endavant. És això senzillament i per
aconseguir aquestes complicitats no s’aconsegueixen, Sr. Ros i Sr. Álvarez, venint aquí i
dient que hem de complir amb un acte de responsabilitat. S’aconsegueixen treballant
amb temps amb aquests grups i unes vegades convencerà als grans i d’altres
convencerà algun dels petits, però aquest no és el procediment quan un no té majoria
suficient per aprovar les coses. I això és el que ja fa temps que els reclamem i,
evidentment, ningú hem tingut hàbit perquè fins ara, aquesta és la primera legislatura
en què l’equip de govern no té una majoria suficient i, per tant, tots n’hem d’aprendre,
però és que els que primer que n’ha d’aprendre és el que està en el govern per
assegurar de tirar endavant les coses i crec que aquest és un fet important a tenir en
compte i, per tant, es van convocar unes eleccions perquè el president de la
Generalitat va considerar que era necessari convocar-les i faig una intervenció neutre,
no vaig a buscar, com en d’altres intervencions anteriors, va considerar que era
convenient fer-les i això marca uns tempos, però això no és culpa de l’Ajuntament de
la Roca. En tot cas, el president de la Generalitat, perquè era a seva competència, va
considerar que era oportú convocar unes eleccions anticipades i ho va fer. Ja està, i,
per tant, els tempos de la Generalitat són uns i els nostres són els nostres i en aquest ple,
el que cal, Sr. Ros, per tirar endavant els temes és complicitats i això, ja li hem dit
diverses vegades, requereix un esforç de tots, però sobretot dels que estan al govern i
per tant, trobem a faltar això i li hem dit diverses vegades. A partir d’aquí, miri jo crec
que aquest tema no sé si arribarem a posar-nos d’acord o no, però el que sí que
nosaltres considerem és que necessitem alguna cosa més que presentar-nos dilluns. Si
té la transcendència que té alguna cosa que presentar-nos dilluns per això i Sr. Álvarez,
vostè la defensa com a única o bona solució i jo dubtaré que aquesta sigui l’única
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solució o la bona, però ho diu vostè i llavors tots l’hem de creure a vostè i per creure’l a
vostè el que necessitem és temps i arguments i de moment, no hi ha hagut suficient
d’això i, per tant, el que demanem és que aquest esforç, que hem de fer tots,
començant per vostès que estan en el govern que són els que impulsen els temes i els
porten a ple per aconseguir aquesta suficient i bona governabilitat, que es faci. Si no
es fa, doncs bé, vostès seguiran venint aquí i seguiran reclamant responsabilitat, però
és que la responsabilitat comença amb els que estan en el govern, sempre i sobretot
quan està en minoria que és quan ha de buscar aquestes complicitats i que de
vegades ens podem trobar, però cal un esforç per part de tothom . Dit això, el nostre
vot es manté en la situació en què estava. L’alcalde està en el seu dret, ha dit que no
retiraria el punt. Nosaltres ho acceptem. Si algun grup s’absté és absolutament
respectable, ni forçarem, ni hem parlat amb ningú per intentar trobar un acord i fer
veure. No, senzillament, nosaltres tenim aquest posicionament perquè ha estat un
tema tan polèmic, tan controvertit i amb tanta divergència d’opinions entre vostès i
nosaltres que si volen tenir la nostra complicitat requereix temps. Ja està .
Sr. Alcade.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Bé, jo per cloure aquest debat, encara que
és possible que li hagi de donar paraula al Sr. Dani Martín pel que diré i en tot cas se la
donaré.
Començaria contestant al Sr. Carles Fernández. A veure, en un cas com aquest, la
convocatòria d’eleccions anticipades al govern de la Generalitat de Catalunya ens
ha perjudicat. Ens ha perjudicat perquè un tema, en el qual portem treballant fa molts
mesos, ens ha arribat ara al els de novembre quan a l’Incasòl li queden 2 consells per
poder prendre aquesta decisió. Si no? Doncs saltarem de legislatura i haurem
d’esperar que tot estigui constituït de nou i aquest és el problema i per això estem aquí.
S’ha fet l’esforç de buscar complicitat, s’ha fet, s’ha convocat una comissió de territori
com s’ha pogut i amb els terminis que teníem quan el document ha estat tancat. Jo
els convido a que m’acompanyin cada vegada que anem a veure a la sots directora,
cada vegada que hi van els tècnics, cada vegada que es fan els intercanvis de
correus electrònics perquè s’ha de modificar el punt i la coma de la clàusula tal, del
punt tercer de no sé què. Tot això és molt complicat i hem arribat a un punt que hem
simplificat moltíssim el problema i li hem donat una solució excellent. Llavors, ara és el
moment de dir, ho tenim aquí. Nosaltres no tenim cap pressa per això està en l’ordre
del dia i si això s’aprova, la setmana que ve la Junta de govern podrà aprovar la
reparcellació i haurem desencallat per fi aquest problema. Si no s’aprova, tot això
quedarà ajornat uns 6 mesos, amb tots els perjudicis que això comporta pels privats,
però també per a l’Ajuntament i per a tota la demanda social que hi havia en el
sector del Parc Fluvial de les Hortes, que en un procés participatiu, conegut per tots i
que ha durat molts mesos, doncs realment, un procés participatiu d’entitats i
ciutadans, no de partits polítics. .. sí, és cert, però tenim altres fons, tenim altres àmbits i
també hem tingut ocasió de parlar-ne. Doncs tot això, frustrarà algunes expectatives
sobretot en temps.
Què li volia dir jo al Sr. Dani Martín?. Estic d’acord en què potser la política que s’hauría
de fer ara és de lloguer. Un petit aclariment, però això no té més transcendència,
vostès van estar a l’Incasòl fins al 2010, no 7, ha dit 2007 abans, fins al 2010 des del
2004, però què li anava a dir?, nosaltres aquí, en aquest acord de l’addenda, només
proposem separar un tros de parcella, no proposem adjudicar-li a ningú. Adjudicar,
s’adjudica en el projecte de reparcellació que s’aprova per junta de govern. Aquesta
adjudicació, com ha dit abans el Sr. Manel Álvarez, es pot fer a qualsevol altra
propietari del sector que digui : la vull. Per què se li fa al propietari majoritari al qual
sembla que vostè li té mania o bastant mania? Perquè aquest propietari, aquesta
societat mercantil, és una societat mercantil té un 65 % del sector i sobre les parcelles
de l’anterior reparcellació que ara ha estat anullada, hi havia 33 habitatges de més.
Què vol dir això? Que si a aquesta societat mercantil se li tornava a adjudicar les
parcelles d’abans, pagava menys costos d’urbanització. Per què? Perquè pagava
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menys costos d’urbanització perquè obtenia menys habitatges, però també pagava
menys costos d’urbanització. Per què? Perquè se li adjudicava per sota de la seva
aportació del 65 %. Què estem fent ara? Corregint aquesta anomalia i obligant a
aquest promotor majoritari a costejar el que justament li correspon. Vostè, el que
hauria de demanar és que encarar li adjudiquessin més. Això és el que hauria d’estar
demanant vostè. A aquest senyor, que li tinc mania, adjudiqui-li més perquè és just el
que ha aportat més. Si aporta més sòl, tindrà més adjudicació de sòl i suportarà més
cost i el que estem fent és això, és obtenir un sòl que a sobre de l’adjudicació que li
toca a l’Ajuntament, amb permís de l’Incasòl perquè en el seu dia, vam lligar amb
pany i forrellat un conveni que no es pot executar, trobem un operador, que pot ser en
règim de lloguer perquè si vostè si fixa en el municipi, tot, absolutament tot ha acabat
en lloguers, no hi ha vendes. No hi ha finançament, els bancs tenen l’aixeta tancada i
tot va a parar al mercat de lloguer. Si el promotor privat que apareix aquí té recursos
econòmics, té capacitat financera, construeix habitatge social, probablement el
podrà destinar a lloguer i això podem parlar-ho evidentment. Si creuen que
l’adjudicació d’aquesta parcella que segreguem...el objectiu de segregar aquesta
parcella no és per adjudicar-li a aquest propietari majoritari, a nosaltres això ens és
igual, ho fem per estalviar a l’Ajuntament de la Roca 224.000 € que no té, que no
tenim. L’objectiu és estalviar a l’Ajuntament 224.000 € que es tenien que haver
pressupostat una part d’ells en el pressupost de l’any 2007, cosa que no vam fer
nosaltres i que no hi eren i que, per tant, ningú sabia com s’acabaria aquest sector.
Doncs en aquest moment, aquest sector que té ara un camí endarrerit, tenim avui
l’oportunitat de desencallar-lo definitivament. Si no ho desencallem avui, el maig em
sembla que toca ple ordinari i tindrem ocasions de parlar molt i molt de les escasses
possibilitat que ofereix aquest sector per trobar solucions. Si vostès troben 224.000 €, el
problema s’ha solucionat, ja no cal aprovar aquesta addenda, és un camí. Si vostès
troben un altre operador dels 7 o 8 propietaris del sector, no sé si en coneixen algú que
estigui disposat a agafar aquesta adjudicació en comptes del propietari majoritari del
sector. El propietari majoritari no la vol, eh, no la vol. Ens ha costat Déu i ajuda que
accepti aquestes condicions. Jo, per això, he demanat un exercici de responsabilitat
perquè la feina que s’ha fet, és una feina “d’encaje de bolillos”. Una feina difícil,
complicada i, com he dit abans, excellent, amb tècnics de l’Incasòl i amb tècnics
municipals i s’ha aconseguit tancar un acord que és absolutament positiu i favorable
per a l’Ajuntament de la Roca i si avui no pot ser, doncs vostès votaran que no, el
govern votarà que sí perquè exerceix la seva responsabilitat i ho treballa i partir d’aquí,
si això no és possible, perquè no hi ha hagut més temps per establir complicitats,
continuarem i les buscarem com pugui ser possible, però no estem en una situació fàcil
i no crec que estiguem en moments com per permetre’ns luxes com aquests, però és
la situació que tenim i segurament, és la situació que tenim no només en el municipi,
sinó en el país.
No sé si vol paraula? Si? Sr. Dani Martín?
Sr. Martín.- Evidentemente, sí. Lo de 2007 fue un lapsus, quería decir que el que
gobernaba en la Roca era CIU, no nosotros. En la Generalitat ya sé que
gobernábamos nosotros. También sé cual fue la postura de este ayuntamiento con
respecto a Incasòl cuando se fue a hablar con los técnicos de Incasòl entre 2007 i
2010, también lo sé, pero evidentemente también lo sé, pero no es el tema y
evidentemente, yo al Sr. Anfruns no tengo el placer de conocerlo, no le tengo manía
al Sr. Anfruns, yo suelo tenerle manía a muy poca gente, la puedo contar con esta
mano, por lo tanto, me es indiferente que se lo dé a Anfruns, que se lo dé a Pepito o
que se lo dé a Juanito. Lo único que he dicho y creo que lo he dicho bien y creo
además claramente y que además, soy de los pocos de esta mesa que no conoce, no
nos ha hecho nunca ningún favor a nuestro municipio, eso es lo que he dicho, que yo
sepa, eh? igual estoy equivocado. He dicho también que yo creo que si este es un
proyecto tan importante, que si este es un proyecto tan bien trabajado, etc., etc.,
todo lo que hemos dicho, se podría hacer un esfuerzo de intentar que a los legos en la
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materia, llegamos a entenderlo. Yo no he dicho en ningún momento que tengamos
que hacer 2 plenos, en ningún momento, yo lo que he dicho es que si tenemos que
hacer ese esfuerzo de convencernos y de explicarnos a los no técnicos estos trabajos
tan farragosos, pues en lugar del lunes, podríamos habernos reunido hace 2 semanas
tranquilamente y entonces a lo mejor yo podría haber ido a ver a algún amigo que
sepa de este tema y que me dijera: oye Dani, el trabajo que ha hecho el
ayuntamiento de la Roca des del punto de vista político, no hablo del técnico, es
excelente y se ha conseguido llevar a una negociaciones a un puerto excelente
después de todo lo que se me ha dicho a mi porqué parece que yo tuviera algún tipo
de interés en Incasòl o algún tipo de interés con Anfruns, cosa lejos de mi intención, yo
lo que he entendido es que al final, aquí de lo que estamos hablando es de 220.000 € y
que para estos 220.000 € que al ayuntamiento les va bien y a cualquiera de nosotros si
esto fuera una deuda privada nos iría bien ahorrárnoslo, jugamos a reparcelar algo
donde hay unos propietarios que, según se dice, estarían en la felicidad más absoluta
si no se hiciera nada. Entonces no sé para qué jugamos porqué a ver, yo de
matemáticas sí que entiendo y en las matemáticas y en la economía hay unos juegos
hay una sumas, sumas positivas y sumas negativas y en este caso, no sé porqué intuyo
que tiene que ser un juego de suma positiva, el ayuntamiento gana y los privados
ganan y lo que no tengo tan claro es qué ganan los privados y lo que ya no tengo tan
claro es qué gana el privado, gracias.
Sr. Alcalde.- No sé si hi ha alguna altra paraula? Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, al final tan cert com, jo ara mateix només tinc dos, seria com els nens
pregunten el per què ho fa? Si tot li va en contra per què paga més si no estava
disposat? Llavors la pregunta és com un nen per què? I llavors de l’altre banda, els
220.000 €. Sincerament, encara no sé què fer, però si fem una cosa o fem l’altra pe les
dues bandes serà... jo l’altre dia, jo ho deia, al final nosaltres el que hauríem de fer és
anunciar en els propers plens abstencions en tot el que es presenti i l’altre dia ho
dèiem, probablement, ens hauríem d’agafar i dir molt bé, fins que no es posin d’acord
com a mínim en algunes coses, nosaltres als plens anirem amb abstencions amb tot el
que es presenti, ho presenti qui ho presenti i l’altre dia ho parlàvem i dèiem fins que no
es posin d’acord, com a mínim, amb algunes coses, nosaltres als plens anirem a amb
abstencions a tot. A tot el que sigui perquè sincerament no sabem com afrontar-ho i
els ho dic de veritat, a mi, sincerament m’agradaria saber el perquè
Sr. Alcalde.- Alguna paraula més? No?. Bé, Contesto, contesto al per què i al a qué
jugamos.
Nosaltres, l’Ajuntament de la Roca, som l’administració actuant, com a administració
tenim l’obligació de tancar els temes, per tant, com a administració juguem a finalitzar
el sector, per tant, juguem a finalitzar el sector i juguem a casa diguéssim perquè això
ho podria haver fet una junta de compensació que és el que marcava el Pla General
de l’any 90, que es va modificar l’any 2004 i es va transformar en cooperació per tant,
el que gestiona és l’administració, no els privats, no una junta de compensació. Llavors
en el moment en què som nosaltres els que movem les peces tenim la doble
responsabilitat com a administració actuant, com a administració de donar sortida,
control, fiscalització i coneixement de com s’acaba aquest sector i com que, a més a
més, gestionem per cooperació, no només tutelem, sinó que, a més a més, ho
impulsem, per tant, això és importantíssim això que estic dient perquè tenim una
responsabilitat. Segon aspecte, tancant aquest sector, acabarem d’urbanitzar el
sector, en aquest cas enjardinar seria la paraula més correcta que és la part que
queda per fer, que és el parc fluvial que són les obligacions i deures dels propietaris del
sector. La transformació del sòl d’agrícola a urbà passa per complir unes obligacions,
de moment, s’han invertit 5 milions d’euros en carrers i falta per fer el parc. Nosaltres
tenim l’obligació d’exigir que aquests propietaris acabin de transformar el parc que és
una fita social. En el parc hi podem trobar activitat per a tots. Tanquem un sector i
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aquest és l’objectiu i tercer objectiu estalviar 224.000 € a l’Ajuntament de la Roca que
no els té. Esto es a lo que jugamos. Aquests són els objectius. Això està aquí en l’odre
del dia, per això no per a res més. Llavors com que em fam una pregunta, la contesto.
Per què el privat entra amb això, perquè la societat mercantil entra amb això. Doncs
per una senzilla raó molt fàcil d’explicar, aquestes parcelles ara no existeixen, en el
registre de la propietat aquestes parcelles estan en una reparcellació anterior
anullada i amb una nota marginal que les anulla. Llavors, aquestes parcelles no
serveixen com a garanties hipotecàries bancàries i llavors les entitats financeres que
suporten les operacions dels privats exigeixen que el sector es tanqui i la nostra
obligació com a administració és tancar-lo i tancant això els privats ja sabran ells quina
enginyeries financeres fan, però tindran unes parcelles inscrites en el registre de la
propietat que podran acreditar com a garanties hipotecàries allà on els convingui,
però això és cosa seva no és cosa nostra, però això respon a la pregunta del per què.
En aquest moment, en què ningú vol més adjudicació perquè ningú vol pagar més
diners. Ningú vol construir absolutament res perquè el mercat immobiliari està com està
i estarà així durant molts anys. Doncs en aquest moment, l’únic objectiu d’aquestes
societats promotores és poder convertir les parcelles d’una realitat física a una realitat
jurídica que consti inscrit en el registre de la propietat i aquest és l’únic perquè, no n’hi
ha cap altre. No cal buscar coses estranyes perquè no n’hi ha cap. No sé si ho he
aclarit, si queda algun dubte?.
Doncs, si de cas, jo en ares de trobar un consens, en ares de desllorigar aquest punt, jo
abans de passar a una votació perquè aquest punt quedi desestimat i no el puguem
tirar endavant, doncs aclareixo tots els dubtes que puguin estar encara sobre la taula.
Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Si és que el problema no és només els dubtes personals, el problema són els
dubtes que com a partit tenim i que els hem de traslladar. El problema és el que diem,
dubtes d’aquests sectors que no hem acabat mai de veure clars, d’entendre que sí
que són aquests diners els que ens podem... aquests 224.000 € que no només són
aquests 224.000 €, és el local aquest del que parlem, són moltes coses que perdrem. És
a dir, ens estalviem uns diners, però perdrem moltes coses que haguéssim hagut de
tenir. Bé, perdem una part... és que no ho sé si és petita o quants metres serien o el que
sigui. Miri, al final sé que ens fem pesats, però és l’obligació que jo tinc de demanar-los
en nom d’Esquerra, hem de parlar-ho tot i al final, encara que després, ara aquí estem
tots molt tranquils i després les reunions externes no són ni tan tranquilles ni tan
agradables i entenc que després no es vulgui fer les mateixos debats i no es pugui
arribar a acords i jo el primer, jo hi ha dies que he perdut els papers i els nervis perquè
tots som persones, perquè totes portem coses molt en l’àmbit personal perquè la
política de proximitat també ens comporta aquests problemes que de vegades arriben
a ser semipersonals i al final personals i entenc que no és fàcil, però seguim dient que
això probablement o com a mínim a nosaltres, això és el que ens falta, el poder fer
reunions d’aquest tipus sabent que tant a vostès com a nosaltres, com a tothom no ens
va bé certs horaris, certs d’això, per tant, els dubtes són molts i no només meus
personals, per tant, és que no sé què dir-li.
Sr. Alcalde.- Li aclareixo un parell de dubtes, la voluntat del nostre partit, de
Convergència i Unió, seria que aquest sector s’hagués conservat com en la portada
del nostre programa electoral de l’any 2003. Per desgràcia, quan vam accedir al
govern a l’any 2007, aquests carrers ja s’estaven urbanitzant. S’estaven urbanitzant i de
tot plegat el que s’ha obtingut és una escola. Una escola necessària en aquell
moment i que la demografia comença a demostrar que potser anirem perdent aules,
necessari en aquell moment. M’havia apuntat el tema del local i amb les diferents
intervencions me l’he deixat. El local està dins del conveni de cessió. Si tenim menys
solar, tenim menys local. Si tenim menys habitatges, tenim menys local, és una qüestió
proporcional, però en el conveni de cessió i a l’hora de fer la reparcellació, es fixen
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unitats de valor . Les unitats de valor, s’utilitza un mòdul, es posa l’habitatge que té la
seva unitat de valor, el pàrking té la seva unitat de valor i això és el que dóna les
adjudicacions i es fa d’una manera equlibrada i justa i, per tant, a ningú li toca més del
que no li hagi de tocar ni menys i els costos d’urbanització. En aquest cas, què estem
fent? Incrementar una adjudicació que havia quedat curta per cobrir un sobrecost
d’urbanització que falta per cobrir de 224.000 € que d’una altra manera ens hauria
correspost a nosaltres, no a l’Incasòl. L’Incasòl rebia la parcella lliure de càrregues i
totalment urbanitzada. En aquest moment, no podem finançar 224.000 €, però no els
podrem finançar ni al 2013, ni al 2014, ni al 2015, ni als 10 anys que duri el Pla
d’ajustament probablement, per tant, hem trobat la clau de volta d’aquesta situació
encallada que teníem en el Pla de les Hortes, l’hem trobat i l’hem trobat, com he dit
abans, fent “encaje de bolillos” i hem trobat la complicitat de l’Incasòl, cosa que no
ha estat fàcil perquè l’Incasòl també té nova direcció des de fa poc temps, des de fa
any i mig i hem hagut de treballar amb ells quan ja portàvem una inèrcia amb els
anteriors gestors i hem hagut de rescatar tècnics que sabessin el fil de l’història i pel
mig, ens hem trobat en què l’Incasòl feia un ERO de la meitat de la plantilla i la meitat
dels tècnics que sabien de què anava això, ja no hi eren i ha costat molt, per tant,
estem en un punt que realment, a veure jo si insisteixo és perquè per l’Ajuntament de la
Roca és molt el que es guanya avui si s’aprova aquest acord i per l’Ajuntament de la
Roca si aquest acord no s’aprova pot ser que no es perdi molt, per tant, amb tot el
que ha passat, amb aquesta voluntat constructiva, jo crec que tots hauríem de ser
responsables, mirar endavant i donar les condicions perquè aquest punt es pugui
aprovar i l’Ajuntament de la Roca faci un pas de gegant en la finalització d’aquest
sector i faci un pas de gegant en la finalització dels problemes derivats d’aquest
sector. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Haurem de tenir pendent un ple extraordinari el mes vinent. Jo els demanaria
que ho deixin sobre la taula i que ho portin en el següent ple extraordinari.
Sr. Alcalde.- L’Incasòl no ho podrà aprovar fins d’aquí a 6 mesos. És a dir per portar-ho
en el proper ple extraordinari, és igual portar-lo a l’ordinari de gener, al de març o al
de maig.
Sr. Gil.- No sé si les dates que vostè ha dit que quedaven dues.
Sr. Alcalde.- Ara ja en queda un només. La investidura del nou president de la
Generalitat serà pels vols del 20, 21, 22 de desembre, no hi ha més consells a l’Incasòl,
en queda un. Si ells tenen la confirmació de la nostra aprovació, ells l’aprovaran, sinó
no tenim cap pressa i al no tenir cap pressa, aquest sector continuarà com estava i
l’Ajuntament, com a administració actuant, no podrà actuar, no tindrà eines per
actuar. Haurem d’aprovar un pressupost que es podrà aprovar en el ple extraordinari
de desembre, si és possible i si no és possible al gener, febrer, març quan es pugui
aprovar el pressupost i en aquest pressupost, podrem posar cap partida per afrontar el
que és una obligació de l’administració que és acabar la part proporcional que ens
toca en aquest sector i això ens passa en d’altres sectors també, no és l’únic, però aquí
al menys, hem trobat una sortida i s’ha de reconèixer que la collaboració institucional
entre administracions ha estat molt positiva amb les relacions amb l’Incasòl i com s’ha
pogut treballar aquest darrer any amb l’Incasòl, que, evidentment, ens ha donat peu a
avançar una addenda com la que estem presentant. No sé.
Si no hi ha més debat, haurem de passar a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, es desestima el dictamen per 9 vots negatius i 8
favorables, el qual, literalment, diu:
“Vist que segons converses mantingudes entre l’Àrea de Territori i l’INCASOL s’ha
decidit modificar un conveni que es va signar en data 10 d’abril de 2006 entre
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l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’INCASOL per a la construcció d’habitatges
amb protecció oficial al solar de l’Ajuntament vell i al sector Pla de les Hortes.
Vist que aquest conveni va ser aprovat pel ple de la corporació en data
06/04/06.
Atentent que la cooperació econòmica, tècnica i financera entre l’Adminstració
local i altres administracions, en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà
amb caràcter voluntari, sota les formes i els temes previstos en les lleis, podent
donar lloc a consorcis o convenis administratius que subscriguin.
Atenent que d’acord amb l’establert en l’article 4.1 c) del Real Decret Legislatiu
3/11, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic, quedarà fora de l’establert en l’àmbit d’aquesta llei els
convenis de collaboració que celebrin les administracions entre elles mateixes, a
excepció que per la seva naturalesa tinguin la consideració de contractes
subjectes a aquesta llei.
Atenent l’article 57 de la Llei 7/85, de bases de règim local estableix que “la
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’administració local i les
administracions de l’estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals
com en assumptes d’interès comú, es desenvoluparà amb carácter voluntari,
sota les formes i en els termes previstos en les lleis, poden tenir lloc en tot cas,
mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin.”
L’article 303 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals estableix
que “pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens
locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en
la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.”
Vista la minuta remesa per l’INCASOL en data 05/10/12 i que s’acompanya a la
present proposta.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics en data 29/10/12.
Vist l’informe favorable d’intervenció emès en data 05/11/12.
Atenent que l’addenda que es porta a aprovació té per objecte modificar el
conveni anterior per tal d’accelerar l’execuciò i posta en el mercat d’una oferta
d’habitatge protegit, mitjançant la incorporació de la iniciativa privada en el
desenvolupament d’aquest tipus d’habitatge en la parcella resultant 15.2 del
projecte de reparcellació del sector de planejament SPR-4 Les Hortes, aprovat
definitivament per la Junta de Govern en data 26/10/06.
Atès que també es determina la compensació econòmica en relació a les
despeses ja assumides per l’INCASOL en relació a la parcella del sector Pla de les
Hortes on havia de construir habitatges de protecció oficial, i que es veurà
reflectida en una modificació del projectre de reparcellació esmentat en
l’anterior paràgraf.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’Addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de la Roca
del Vallès i l’INCASOL per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al
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solar de l’Ajuntament vell i al sector Pla de les Hortes que va ser aprovat pel ple
en data 06/04/06 i signat en data 10/04/06, minuta que s’adjunta a la present
proposta, objecte de la qual està indicat en la part expositiva.
SEGON.- TRAMETRE l’acord als interessats.
TERCER.- RATIFICAR el present acord en la primera sessió plenària que es celebri.
QUART.- FACULTAR tant àmpliament com en dret sigui possible per a l’execució
de les actuacions que es derivin del conveni i la seva signatura.
CINQUÈ.- SIGNAT el conveni remetre còpia del mateix a la Direcció General
d’Administració Local. “

B-6. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs

Sr. Alcalde.- Passem al punt sisè de l’ordre del dia que tracta de la ratificació de la
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
Té la paraula el regidor de medi ambient, el Sr. Santi Raimí
Sr. Raimi.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, aquest és un punt bastant de tràmit. Es proposa
ratificar els estatuts dels Consorci del Besòs. Bàsicament, el mes de febrer es va fer la
junta general entre diversos punt, un era la modificació d’aquests estatuts, no era tant
una modificació de continguts, sinó més aviat una actualització sobretot de dades, fins
i tot d’expressions i a partir d’aquí determinades tasques, funcions i descripcions. A
partir d’aquí, es va passar a votació i es va aprovar per unanimitat. Dit això, els acord
són 2:
“Primer.- RATIFICAR l’acord d’aprovació inicial dels Estatuts de la junta general del
Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs del 28 de febrer de 2012.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci per a la defensa de la Conca del riu
Besòs.”
Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Santi Raimí , algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual,
literalment, diu:
“Vist que la junta general del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs ,el 28
de febrer de 2012, va acordar aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de
l’anomenat consorci, amb el següent contingut:
“ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1r. Constitució i denominació.
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1.- Els Ajuntaments que segueix:
Aiguafreda
Badalona
Balenyà
Barberà del Vallès
Barcelona
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Cànoves i Samalús
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellcir
Castellterçol
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Figaró-Montmany
Granollers
L'Ametlla del Vallès
La Garriga
La Llagosta
La Roca del Vallès
Les Franqueses del Vallès
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Martorelles
Matadepera
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montmeló
Montornès del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
Sant Adrià de Besòs
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Martí de Centelles
Sant Pere de Vilamajor
Sant Quirze de Safaja
Sant Quirze del Vallès
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Martorelles
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Seva
Tagamanent
Vallromanes
Vilanova del Vallès
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es
constitueixen, per temps indefinit, amb caràcter voluntari i sota la denominació de Consorci per a la Defensa de la
Conca del riu Besòs (en endavant Consorci o CDCRB), en consorci com a entitat pública de caràcter associatiu i
local, per a l'acompliment de les finalitats que s'expressen en els Estatuts i d'acord amb la normativa local vigent.
2.- També podran incorporar-se al Consorci altres ens de l’administració local dins l’àmbit de la conca del riu Besòs.

Art. 2n.Domicili.
El domicili social del Consorci serà l’Avinguda Sant Julià, 241 de 08403 Granollers. Qualsevol canvi de domicili serà
acordat per la Junta General del CDCRB d'acord amb el que disposen aquests Estatuts.

Art. 3r.Personalitat jurídica, competències i àmbit territorial.
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1.- El CDCRB tindrà naturalesa administrativa i personalitat jurídica plena per complir els seus objectius.
2.- Les competències administratives del CDCRB en el seu àmbit d'actuació seran les atribuïdes per la Llei als ens
consorciats i ostentarà respecte a les mateixes les potestats de l'article 4 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de
Règim Local, en relació amb l'article 8 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
En l'àmbit de les seves competències i per tal d'assolir les finalitats i funcions que li son encomanades, el CDCRB
podrà adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de bens, celebrar convenis i contractes, executar
obres, establir i explotar serveis i, en general, realitzar tots els actes necessaris, d'acord amb el que disposen aquests
Estatuts i la legislació aplicable.
3.- L'àmbit territorial d'actuació del CDCRB per a l'assoliment de les seves finalitats i en l'exercici de les seves
competències administratives serà el dels Ajuntaments consorciats. Això, sense limitar la possibilitat d’actuar fora
l’àmbit estricte de la conca del Besòs mitjançant l’establiment d’acords amb altres ens competents.

Art. 4t.Finalitats del Consorci.
Les finalitats del CDCRB són les següents:
a) Possibilitar la coordinació i impulsar la cooperació entre les entitats que conformen el CDCRB i, també, amb
d’altres entitats d’objectius coincidents, per tal d’estudiar, proposar i implantar solucions que satisfacin les necessitats
relacionades amb el cicle hidràulic (:captació, tractament, distribució, clavegueram, depuració, reutilització i
abocament), amb el medi fluvial (:aigües superficials i subterrànies, lleres, marges i riberes) i, en general i sense cap
restricció, amb el medi ambient.
b) Col·laborar en la determinació de l'esquema i les directrius de les actuacions mediambientals a la conca del Besòs,
fixant les línies que han de guiar l'acció coordinada, i proposant, acordant i implantant els mecanismes d’actuació
necessaris per tal d’assolir la recuperació ambiental, la utilització sostenible dels recursos hídrics i el gaudi social del
medi fluvial.
c) Aconseguir una economia creixent de recursos i una millor assignació d'aquests a través d'accions comunes en
l’execució d’obres i en la prestació de serveis, així com en les gestions de compres, de personal, administrativa i
qualsevol altra que afecti el bon funcionament del CDCRB.
d) Col·laborar amb les autoritats competents en l'àmbit del medi ambient, tant de l'Unió Europea com del Govern
Estatal i de la Generalitat de Catalunya, així com amb qualsevol d'altra entitat pública o privada.

Art. 5è. -Funcions del Consorci.
Per acomplir les seves finalitats, el CDCRB realitzarà entre altres, les funcions següents:
1. Redactar estudis, plans i projectes de caràcter general o concret per tal d'aconseguir les finalitats esmentades.
2. Establir mecanismes de control i col·laborar, tant amb els ens del Consorci com amb d'altres organismes públics o
privats, a fi de conèixer l'estat de la contaminació i els paràmetres de qualitat ambiental a la conca.
3. Actuar com a òrgan d'execució de projectes i instal·lacions i dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar les obres i
accions corresponents.
4. Actuar com a òrgan de prestació de serveis, procedint al seu disseny, direcció, realització, contractació i
fiscalització.
5. Impulsar l'educació mediambiental i la participació social, amb el desenvolupament de programes i activitats a
nivell escolar, divulgatiu i especialitzat.
6. Realitzar totes aquelles gestions, iniciatives i projectes que puguin ésser solucions als problemes mediambientals
de la conca.
7. Actuar, amb caràcter general, com a òrgan de representació dels ens del Consorci, dins les finalitats i funcions
relacionades.
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Pel compliment de les seves finalitats i funcions, el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes de gestió i
serveis establertes per la legislació de règim local, així com qualsevol forma de cooperació interadministrativa
prevista per la normativa.

Art. 6è.Nivells d'actuació del Consorci.
1.- Tots els Ajuntaments i altres organismes del Consorci s'integren en un nivell bàsic que comporta la realització per
part del Consorci de les funcions assenyalades en els punts 1, 5, 6 i 7 de l'article anterior.
2.- El Consorci definirà nivells específics d'actuació per a la realització d'altres funcions. Les condicions amb les que
es desenvoluparan aquestes funcions així com els Ajuntaments i organismes on es realitzin, es recolliran en sengles
annexes d'aquests Estatuts.
3.- El Consorci podrà rebre encàrrecs i delegacions dels ens integrants i també subscriure convenis amb aquests o
amb d’altres ens aliens per al desenvolupament d’actuacions relatives a les seves finalitats i funcions.

CAPÍTOL II
Règim orgànic
Art. 7è.Òrgans del Consorci.
1.- El Consorci es regirà pels òrgans següents:
a) La Junta general.
b) La Comissió de govern.
c) El President.
d) El Gerent.
2.- Podran, a més, crear-se Comissions informatives per a la preparació i l'estudi dels assumptes que corresponguin a
la competència de la Junta general, i Comissions especials de caràcter transitori, per entendre d'assumptes concrets.

Art. 8è. -La Junta general: Composició i atribucions.
1.- La Junta general es l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci.
La Junta general estarà integrada per un representant de cadascun dels ens consorciats.
Els membres de la Junta general elegiran per majoria absoluta un President d'entre els Alcaldes membres i fins a tres
Vicepresidents d'entre la resta de representants.
Tant el President de la Junta com els Vice-presidents i la resta de representants, seran elegits per un període de quatre
anys i llur mandat coincidirà amb el període que duri el Consistori o òrgan de direcció que els hi hagi encomanat
l'esmentada representació.
En el cas que alguna de les persones que formin part de la Junta general cessés del seu càrrec o lloc en els respectius
organismes que integren el Consorci, cessarà automàticament del seu càrrec en els òrgans del Consorci i se li
anul·larà la seva representació en el CDCRB.
Podrà, en aquest cas, el municipi o organisme a on pertany, nomenar-ne una altra que la substituirà, degudament
facultada per l'Alcalde o el President de l'organisme a qui pertany. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort,
malaltia, absència o dimissió d'algun membre de la Junta general.
2.- El valor del vot de cadascuna de les entitats consorciades estarà en funció de la relació següent:
Municipis de menys de 15.000 habitants: 1 vot.
Municipis entre 15.000 i 50.000 habitants: 2 vots.
Municipis entre 50.000 i 500.000 habitants: 3 vots.
Municipis de més de 500.000 habitants: 9 vots.
Per als municipis amb aigües vertents a altres conques, la valoració del vot es determinarà d'acord amb els habitants
residents a la conca del Besòs.
Consells Comarcals: 3 vots.
Diputació de Barcelona: 3 vots.
AMB: 9 vots.
Altres ens públics: 1 vot.
3.- Seran competències de la Junta general:
a) Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci.
b) L'aprovació i en el seu cas modificació del Pressupost i també de la plantilla del personal del Consorci.
c) L'aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades.
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d) Fixar les activitats del Consorci aprovant el programa quadriennal d'actuació.
e) Aprovar l'admissió o la separació dels ens i/o de les entitats consorciades i fixar-ne la participació econòmica que
els hi correspongui com a membres del Consorci.
f) Modificar els estatuts.
g) Aprovar el nomenament de Presidència i dels membres de la Comissió de govern.
h) Nomenar i separar el Gerent, a proposta de la Comissió de govern.
i) Nomenar el Secretari i l'Interventor del Consorci, a proposta del President.
j) La dissolució i la liquidació del CDCRB.
k) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis.
l) L'adquisició, disposició, administració i alienació dels béns i drets del Consorci.
m) L'aprovació de plans i projectes.
n) Aprovar les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi i la creació d'òrgans desconcentrats.
o) Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes per altres Administracions
públiques diferents de les gestionades.
p) Ser informada de les actuacions de la resta d'òrgans i de la gestió ordinària de l'organisme, i efectuar-ne el
seguiment.
q) Ser informada dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres persones o entitats, públiques o
privades.
r) Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les taxes, si s'escau dels serveis que prestin.
s) Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l'entitat local amb caràcter d'indelegables.
La Junta general podrà delegar la competència per a l'adopció d'acords que no requereixin majories qualificades en
els altres Òrgans del Consorci.

Art. 9è.La Comissió de govern: Composició i atribucions.
1.- La Comissió de govern estarà formada pel President, Vice-presidents i un representant per a cada una de les
subconques.
2.- Els vocals de la Comissió de govern es renovaran cada quatre anys.
3.- Els membres de la Comissió de govern podran constituir-se com a grup de treball per tal de preparar les decisions
de la Comissió de govern en ple.
Les sessions de la Comissió de govern i de llurs grups de treball seran obertes a la resta de membres del Consorci.
4.- Si per qualsevol de les causes regulades en aquests Estatuts, o prevista en la normativa que es cita com a
subsidiària, cessés algun vocal durant la vigència del seu mandat, es procedirà pels membres de la Junta general de
cada subconca a elegir el que hagués de substituir-lo, el qual exercirà el càrrec esmentat durant el temps que faltés al
seu antecessor per completar el seu període de gestió.

5.- Serà de competència de la Comissió de govern:
a) Organitzar els serveis tècnics i administratius.
b) Portar a terme les obres, serveis i altres actuacions conforme als plans i projectes aprovats.
c) Nomenar, premiar i corregir al personal tècnic i administratiu, a excepció del Gerent, Secretari i Interventor.
d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme al pressupost aprovat i les seves bases d'execució, com també
l'adquisició de béns mobles, sempre que no exigeixi crèdits superiors als consignats.
e) Adoptar els acords d'adquisició, alienació i gravamen de béns.
f) Concertar operacions de crèdit.
g) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments.
h) Aprovar modificacions del Pressupost fins a un màxim del 10% de la Despesa total, donant-ne compte a la següent
sessió de Junta general.
i) La contractació sota qualsevol tipus de modalitat previstes a la normativa, havent d'ésser ratificades les que
comportin compromisos de consignacions pressupostàries plurianuals.
j) Establir les formes de gestió dels serveis objecte del Consorci.
k) Exercitar les accions judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos del Consorci, en cas d'urgència,
tot donant-ne compte a la Junta General en la seva primera reunió.
l) Proposar a la Junta general el nomenament de Gerent.
m) Rebre informació de les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la gestió del Consorci així com trametre
suggeriments als òrgans del Consorci en assumptes relatius a la gestió dels mateixos.
n) Delegar l'exercici de les seves funcions en el President i Vice-presidents o en el Gerent o en les entitats
consorciades.
o) Totes les que expressament li delegui la Junta General.
p) Definir els nivells específics d'actuació del Consorci i proposar-los a la Junta General per a la seva aprovació.
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Art. 10è.Atribucions del President i Vice-presidents.
1.- Correspondrà al President:
a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Formar l'ordre del dia i convocar la Junta general i la Comissió de govern.
c) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor
compliment.
d) Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i de la gestió del pressupost.
e) Representar, judicialment i administrativa, al Consorci, i conferir manaments per a l'exercici de l'esmentada
representació.
f) Exercir la competència sancionadora que correspongui al CDCRB.
g) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb el vot de qualitat.
h) Elevar a la Junta General la documentació i els informes que creurà oportuns.
i) Proposar a Junta general el nomenament de Secretari i Interventor.
j) L'adopció d'aquells acords relatius a les competències de la Junta general o de la Comissió de govern que, per
raons d'urgència, no poguessin esperar a la propera sessió que es celebri, a efectes de la seva ratificació si s'escau.
k) Les que li delegui la Junta general o la Comissió de govern en matèria de llurs respectives competències.
l) Qualsevulla altres atribucions no assignades expressament a la Junta general o a la Comissió de govern.
m) Tot allò no previst als presents Estatuts serà competència d'aquest òrgan.
n) Facultar, per delegació en els Vice-presidents, en alguns dels Vocals o en el Gerent, l'exercici de les atribucions
compreses en els apartats precedents.
2.- En cas d'absència, malaltia o impediment de qualsevol mena del President, el substituirà un dels Vice-presidents.

Art. 11è.El Gerent: Nomenament i funcions.
1.- El Gerent serà nomenat per la Junta general a proposta de la Comissió de govern i el nomenament haurà de
recaure en una persona especialment capacitada per a aquest càrrec.
2.- Seran funcions del Gerent:
a) Exercir la gestió general i la direcció dels serveis del Consorci, vetllant pel compliment de les seves finalitats.
b) Representar el Consorci davant les administracions públiques, institucions, entitats i particulars, excepció feta de
la representació institucional i al més alt nivell.
c) La coordinació amb els ens i entitats consorciades.
d) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, tot contractant el personal i, en el seu
cas, acomiadant-lo.
e) Desenvolupar la gestió econòmica i disposar de recursos econòmics fins a la quantia que es fixi en les Bases
d'execució del pressupost.
f) Portar a terme, dirigir i inspeccionar les obres, activitats i serveis que realitzi el CDCRB, conforme als plans i
projectes aprovats.
g) Gestionar tota mena de subvencions i ajudes.
h) Elaborar la proposta de pressupost, i també l'inventari, balanços, comptes de resultats, liquidacions i comptes
generals del Pressupost i sotmetre’ls a aprovació dels Òrgans corresponents.
i) Elevar a la Junta General la memòria de les activitats del Consorci.
j) Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per part de la Secretaria i per ordre de la
Presidència, de les sessions dels òrgans col·legiats.
k) Assistir a les reunions de Junta general i Comissió de govern amb veu, però sense vot.
l) Preparar la documentació que s'ha de sotmetre a la consideració de Junta general i Comissió de govern i informar
de tot el que calgui per l'adequat exercici de les seves competències.
m) Formular al President del Consorci les propostes que cregui oportunes per a la bona marxa del Consorci.
n) Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no excedeixi del 5% dels recursos
ordinaris del Pressupost del Consorci, i sigui de durada inferior a un any.
o) Ordenar els pagaments.
p) Administrar els béns i el patrimoni del Consorci.
q) Establir el calendari i el programa anual de les activitats del Consorci.
r) Exercir la vigilància i supervisió de tots els serveis i les activitats del Consorci execució dels programes aprovats
per la Junta general.
s) Rendir comptes de la seva gestió a la Junta General.
t) Actuar com a tresorer/a i disposar dels fons del Consorci, mitjançant la firma de xecs i talons de forma
mancomunada amb el/la President/a del Consorci i amb l'Interventor/a general.

32

u) Proposar la plantilla de personal del Consorci, la relació de llocs de treball, i exercir la gestió ordinària del personal
del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant els pagaments de nòmina i assentaments i realitzant els
altres actes necessaris per a la gestió del personal.
v) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment dels acords de la Junta General.
w) Totes les que expressament li delegui la Junta General, el President del Consorci, la Comissió de Govern i les que
resultin d'aquests Estatuts per a l'execució dels acords d'aquells Òrgans.

Art. 12è.Secretari i Interventor.
1.- El Consorci estarà assistit de Secretari i d'Interventor que seran nomenats lliurement per la Junta.
2.- El Secretari del Consorci assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la Junta general i de la Comissió de
govern i en farà les actes corresponents.
Igualment l'Interventor podrà assistir a les sessions de la Junta general i de la Comissió de govern, amb veu però
sense vot.

Art. 13è.Sessions.
1.- La Junta general celebrarà sessió ordinària com a mínim dues vegades l'any i sessió extraordinària sempre que
sigui convocada pel President o a proposta de la tercera part dels seus membres.
2.- La Comissió de govern es reunirà almenys una vegada cada tres mesos.
3.- De cada sessió, tant de la Junta general com de la Comissió de govern, se n'aixecarà l'acta corresponent.
4.- Les convocatòries de la Junta general es faran preferentment per mitjans electrònics, amb l’ordre del dia
acompanyat de la documentació que correspongui.Esnotificaran a cadascun dels representants dels organismes del
Consorci amb una antelació mínima de deu dies.
5.- Les convocatòries de la Comissió de govern es faran de la mateixa forma que les de la Junta general, però amb
una antelació mínima de vuit dies.
6.- El temps mínim de convocatòria per a qualsevol sessió extraordinària serà de 48 hores.
7.- Pel càlcul dels quòrums necessaris per a la celebració de les sessions, es tindrà en compte el valor del vot.

Art. 14è.Acords.
1. - Els acords s'adoptaran per majoria de la meitat més un dels vots assignats als membres que es trobin presents en
el moment de la votació.

2. - Caldrà majoria absoluta per l'aprovació de:
a) Proposta de modificació dels Estatuts.
b) Concert d'operacions de crèdit.
c) Proposta d'integració o de separació d'entitats en el Consorci.
d) Proposta de dissolució i liquidació del Consorci.
e) Aprovació de pressupostos ordinaris i especials, així com d'ordenances fiscals reguladores de preus públics i taxes.
3.- Caldrà majoria qualificada dels dos terços per aprovar la incorporació d’altres ens de l’administració local dins
l’àmbit de la conca del Besòs.
4. - Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica extraordinària d'algun dels Ajuntaments o ens del
Consorci requeriran la ratificació de les respectives Corporacions o dels òrgans de govern respectius.

Art. 15è.La comptabilitat i els comptes.
1.- El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del CDCRB serà el de la comptabilitat pública local.
2.- El CDCRB confeccionarà la liquidació del pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.
L'aprovació de la liquidació del Pressupost correspon al President, previ informe de l'Interventor, donant-ne compte a
la Junta general en la primera sessió que celebri.
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3.- El Compte General de Pressupost serà sotmès abans del dia 1 de juny a informe de la Comissió de govern, que
actuarà com a Comissió especial de Comptes. S'exposarà al públic del termini reglamentari i es sotmetrà a aprovació
de la Junta general abans del dia 1 d'octubre.
4.- Per tot el relatiu al règim econòmic pressupostari i comptable, el CDCRB es regirà per les normes legals
reguladores de la matèria aplicables als ens locals, quedant subjecte al control financer de les intervencions dels ens
consorciats i a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes.

Art. 16è.Separació del Consorci.
1.- La separació d'algun dels seus membres s'autoritzarà sempre que estigui la institució dissident al corrent dels seus
compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
2.- Per garantir el bon funcionament del Consorci, els seus membres no podran retirar-se sense formular avís previ
amb sis mesos d'antelació i sense que existeixi acord vàlid de la Junta general que aprovi la retirada de l'organisme
consorciat. Aquest acord no es podrà portar a terme fins al final de l'anualitat començada i/o fins que hagués acabat
de pagar l'amortització dels serveis.

Art. 17è.Integració al Consorci.
La integració d'algun altre Ajuntament o organisme al Consorci s'autoritzarà per la Junta general, prèvia sol·licitud
per escrit de l'entitat que ho desitgi, expressant els motius de la seva voluntat de formar part del CDCRB i aportant
certificació de l'acord de la Corporació corresponent d'integració al Consorci i acatament dels seus Estatuts i normes
reguladores restants.

Art. 18è.Dissolució del Consorci.
1.- El CDCRB es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els que l'integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del CDCRB en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta dels seus membres.
2.- L'acord de dissolució determinarà la forma en què hagi de procedir-se a la liquidació dels béns pertanyents al
Consorci i en què hagi de realitzar-se la reversió de les obres i instal·lacions existents.

CAPÍTOL III
Règim econòmico-financer
Art. 19è.Recursos econòmics.
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Productes del seu patrimoni.
b) Rendiments de les activitats desenvolupades en l'exercici de les seves funcions.
c) Els ingressos provinents de sancions.
d) Taxes i preus públics aprovats mitjançant les corresponents Ordenances fiscals.
e) Col·laboracions, subvencions i donatius.
f) Aportacions de les entitats integrades en el Consorci, en la quantitat i forma que s'estipula en aquests Estatuts o bé
per la formalització de convenis concrets.
g) Emprèstits, préstecs o d'altres formes de bestreta.
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h) Recursos provinents dels ingressos del Cànon de l’aigua, segons el Text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya-Decret legislatiu 3/2003.
i) Qualsevulla que pugui correspondre-li d'acord amb la legislació aplicable.

Art. 20è.- Aportacions dels ens consorciats.
1.- Les aportacions seran fixes per a tots els ens que integrin el Consorci, pel que fa al seu manteniment. Per aquest
concepte- el funcionament del Consorci- tots els Ajuntaments consorciats aportaran anyalment 0,012 EUR (abans
2.-PTA) per habitant, d'acord amb la rectificació anual del padró d'habitants de cada municipi. Per als municipis amb
aigües vertents a altres conques, l'aportació es determinarà d'acord amb els habitants residents a la conca del Besòs.
Els municipis de menys de 1.000 habitants aportaran una quota mínima de 12,00 EUR (abans 2.000.-PTA).
2.- L'aportació de l'AMBes fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA)per habitant i any, tenint en compte la suma dels
habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aquest organisme formen part del Consorci.
3.- L'aportació de la Diputació de Barcelona es fixa en 0,018 EUR (abans 3.-PTA) per habitant i any, tenint en
compte la suma dels habitants dels municipis, no inclosos en l'AMB, que dins l'àmbit d'aquest organisme formen part
del Consorci.
4.- Les aportacions dels Consells Comarcals es fixen en 0,006 EUR (abans 1.-PTA)per habitant i any, tenint en
compte la suma dels habitants dels municipis que dins l'àmbit d'aqueixos organismes pertanyen a la conca del Besòs.
5.- L’aportació d’altres ens diferents dels anteriorment esmentats es concretarà en l’acord que n’autoritzi la
integració.
6.- Les aportacions descrites en els números 1, 2, 3 i 4 d'aquest article experimentaran anyalment les variacions que
es derivin del pressupost aprovat. Aquestes variacions seran aprovades per la Junta general en la sessió ordinària en
que s'aprovi el pressupost anyal.

Art. 21è.Drets i taxes.
El Consorci se subrogarà a la facultat que correspon als ens consorciats per ala imposició de drets i taxes per a la
prestació dels serveis que estableixi i podrà, també, imposar drets i taxes per a l’exercici de les seves funcions, prèvia
aprovació de les ordenances fiscals preceptives.

Art. 22è.Garanties.
El Consorci podrà exigir el pagament de les aportacions dels ens associats en el termini assenyalat per a fer-ho. En el
cas que aquestes aportacions no es facin efectives en el termini assenyalat, el CDCRB està facultat per a sol·licitar de
l’il·lustríssim senyor Delegat d'Hisenda de la província de Barcelona, o de l'òrgan competent de la Generalitat, el
pagament de l'aportació de l'ens deutor, carregant-ho a les participacions en impostos liquidats que li corresponguin.
Art. 23è.Pla general d'actuació.
El Consorci desenvoluparà la seva activitat basant-se en un pla general d'actuació, la vigència del qual s'entendrà al
període que s'indiqui, i formularà un pressupost anyal.

Art. 24è.Règim jurídic.
Els actes del Consorci es regiran pels preceptes que sobre règim jurídic es contenen en la legislació vigent i seran
impugnables per la via administrativa i jurisdiccional, conforme a la legislació vigent.

Art. 25è.Contractació de personal.
La provisió de places o contractació de personal estarà sotmesa a la normativa vigent en matèria de personal.

Disposició final
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Les prescripcions d’aquests estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica de l’Estat o
autonòmica d’aplicació als ens locals s’entendran automàticament modificades en el moment en que es produeixi la
seva revisió.
En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del CDCRB per introduir al text dels Estatuts les
corresponents modificacions o aclariments oportuns.
Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de l’Estat o l’autonòmica
d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa publicació per part del CDCRB ni dels ens
consorciats.
La remissió que es fa en els presents Estatuts a les normes legals de qualsevol altres àmbits, general o sectorial,
s’entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les
vigents.

ANNEX I
Composició de les subconques
del riu Besòs
1. Mogent.
Sant Pere de Vilamajor.
Sant Antoni de Vilamajor.
Cànoves i Samalús.
Llinars del Vallès.
Cardedeu.
La Roca del Vallès.
Vilanova del Vallès.
Vallromanes.
Montornès del Vallès.
2. Congost.
Balenyà.
El Brull.
Seva.
Centelles.
Sant Martí de Centelles.
Aiguafreda.
Tagamanent.
Figaró-Montmany.
La Garriga.
L'Ametlla del Vallès.
Les Franqueses del Vallès.
Canovelles.
Granollers.
3. Tenes.
Castellcir.
Castellterçol.
Sant Quirze de Safaja.
Sant Feliu de Codines.
Bigues i Riells.
Santa Eulàlia de Ronçana.
Lliçà d'Amunt.
Lliçà de Vall.
Parets del Vallès.
Montmeló.
4. Riera de Caldes.
Gallifa.
Caldes de Montbui.
Sentmenat.
Palau-solità i Plegamans.
Polinyà.
Santa Perpètua de Mogoda.
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5. Ripoll.
Sant Llorenç Savall.
Matadepera.
Castellar del Vallès.
Sabadell.
Sant Quirze del Vallès.
Barberà del Vallès.
Badia del Vallès.
Ripollet.
Sant Cugat del Vallès.
Cerdanyola del Vallès.
Montcada i Reixac.
6. Besòs.
Mollet del Vallès.
Martorelles.
Santa Maria de Martorelles.
Sant Fost de Campsentelles.
La Llagosta.
Santa Coloma de Gramenet.
Barcelona.
Sant Adrià de Besòs.
Badalona.
Tiana.
Montgat.

ANNEX II
Actuació de sanejament en alta

Condicions:
1.- El CDCRB efectuarà el control d'abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram i als col·lectors.
2.- El CDCRB gestionarà el servei d'operació i manteniment de les obres i instal·lacions de sanejament en alta
(col·lectors, bombaments i estacions depuradores).
3.- El CDCRB assumirà els drets i obligacions com a Administració actuant en matèria de sanejament en alta, segons
allò que assenyala la normativa vigent.
4.- El CDCRB assumirà la titularitat de les obres i instal·lacions de sanejament en alta.
5.- Els Ajuntaments i organismes de la relació següent reconeixen la competència reguladora i sancionadora del
CDCRB en matèria d'utilització i abocaments a la xarxa de sanejament, d'acord amb el Reglament Regulador
d'abocaments d'aigües residuals del CDCRB.
6.- Els Ajuntaments i organismes no s'obliguen a fer cap aportació econòmica al CDCRB com a contraprestació
d'aquesta actuació.

Relació d'Ajuntaments i organismes:
Mogent.
Sant Pere de Vilamajor.
Sant Antoni de Vilamajor.
Cànoves i Samalús.
Llinars del Vallès.
Cardedeu.
La Roca del Vallès.
Vilanova del Vallès.
Vallromanes
Montornès del Vallès.
Congost.
Sant Martí de Centelles.
Aiguafreda.
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Tagamanent.
Figaró-Montmany.
La Garriga.
L'Ametlla del Vallès.
Les Franqueses del Vallès.
Canovelles.
Granollers.
Tenes.
Castellcir.
Castellterçol.
Sant Feliu de Codines.
Bigues i Riells.
Santa Eulàlia de Ronçana.
Lliçà d'Amunt.
Lliçà de Vall.
Parets del Vallès.
Montmeló.
Riera de Caldes.
Caldes de Montbui.
Sentmenat.
Palau-solità i Plegamans.
Polinyà.
Santa Perpètua de Mogoda.
Ripoll
Sant Quirze del Vallès.
Besòs.
Mollet del Vallès.
Martorelles.
Santa Maria de Martorelles.
Sant Fost de Campsentelles.
La Llagosta.

ANNEX III
Actuació de sanejament en baixa: Neteja i conservació de clavegueram
Condicions:
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten en els documents
de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme.
Relació d’Ajuntaments i organismes:
Caldes de Montbui
Granollers
La Llagosta
Lliçà d’Amunt
Mollet del Vallès
Montmeló
Sentmenat
Tagamanent

ANNEX IV
Actuació de sanejament en baixa: Gestió del servei municipal de clavegueram
Condicions:
Les condicions tècniques de l’actuació, la durada i les contraprestacions econòmiques es concreten en els documents
de formalització del servei subscrits amb cada Ajuntament o organisme.
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Relació d’Ajuntaments i organismes:
-Aprovat per UNANIMITAT mitjançant votació ordinària”

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR l’acord d’aprovació inicial dels Estatuts de la junta general del
Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs del 28 de febrer de 2012.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci per a la defensa de la Conca del riu
Besòs.”

B-7. Proposta de resolució que presenta el grup municipal socialista de l’Ajuntament de
la Roca del Vallès, relativa al dret de la ciutadania a decidir el futur de Catalunya.
Sr. Alcalde.- Passem al setè punt de l’ordre del dia que tracta de la proposta de
resolució que presenta el grup municipal socialista de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, relativa al dret de la ciutadania a decidir el futur de Catalunya.
Té la paraula, la Sra. Cati Palma .
Sra. Palma.- Doncs, nosaltres presentem una moció consensuada a la comissió
informativa, que recull l’esmena en els antecedents d’una moció que havíem
plantejat des del PSC i que és relativa al dret de la ciutadania a decidir del futur de
Catalunya. Passaré a llegir-la literalment. En els antecedents exposem que... em costa
una mica llegir i aguantar el micro, eh? disculpeu-me .
“La manifestació multitudinària i cívica celebrada el passat 11 de setembre a
Barcelona va ser una clara expressió d’un malestar creixent dels catalans i
catalanes pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, un malestar que
ja es va expressar amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional per la
crisi econòmica i pels reiterats incompliments per part del Govern de l’Estat.
L’actual Govern de l’Estat, lluny d’abordar aquest creient malestar, ha iniciat una
ofensiva recentralitzadora que ha estat considerada inconstitucional en
reiterades ocasions pel Consell de Garanties Estutàries, en vulnerar les
competències de la Generalitat de Catalunya i els drets de la ciutadania (...)
En aquest context, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de poder
expressar el seu dret a decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi
substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre les
institucions catalanes i espanyoles, a través d’un referèndum en el que es
plantegi una pregunta clara a la que s’hagi de respondre de forma inequívoca,
acceptant o rebutjant el projecte sotmès a consulta.
L’ajuntament de La Roca del Vallès, en tant que es tracta de l’administració més
propera, no es pot mantenir al marge d’aquesta realitat, ha de fer sentir la veu
de la ciutadania i ha de fomentar que sigui aquesta la que decideixi quin lloc ha
d’ocupar Catalunya a Europa.”
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És per tot això, que proposem al ple municipal , l'adopció dels següents acords:
1. Reconèixer que tots el catalans i catalanes tenim el dret a decidir sobre el futur
de Catalunya, en un exercici de llibertat i democràcia, pel que fa a les relacions
amb Espanya i amb el conjunt d’Europa.
2. Instar el nou Parlament i el Govern sorgits arran de les eleccions del 25 de
novembre que es comprometin a promoure els mecanismes necessaris per tal
que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir
a través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat”
Bé, això és el que diu la moció consensuada i el que fa és reiterar el desig del nostre
partit que sigui possible aquest referèndum.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Cati Palma . Algun comentari, Sr. Dani Martín. Sr. Albert
Gil?
Sr. Gil.- Bé, nosaltres, jo he vist que aquí hi ha un paràgraf que s’ha suprimit, però jo
l’havia rebut íntegre, eh?
L’´única cosa que nosaltres trobaríem és que en el darrer acord en què es parla que
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través
d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat. Bé aquí nosaltres el que
hem de retreure és que, fins i tot, Esquerra Republicana de Catalunya, en el Congrés
dels Diputats, jugant en camp contrari, vam demanar una modificació, una proposta
que dins de les lleis espanyoles, es pogués fer aquest tipus de consulta. Allà es va rebre
el vot contrari del PSOE; però també del PSC, per tant, les regles jo crec que ja s’han
parlat. S’han parlat en aquell cas en el congrés dels Diputats rebent un vot contrari en
aquest cas dels representants del PSC i, per tant, doncs creiem que nosaltres haurem
d’anar en unes vies, però no dins de la legalitat espanyola. Els espanyols no ens
permetran fer ni la consulta ni el referèndum dins de la seva legalitat, evidentment ho
haurem d’intentar, però quan ens diguin que no, ens haurem de sortir d’aquesta
legalitat, ens empara una legalitat internacional que és la que haurem d’anar a
buscar, per tant, nosaltres no podem donar suport a tancar-nos en una legalitat dins
d’aquest marc a no ser que en aquest punt incloguem, si és possible, i si no dins de la
legalitat internacional, saltant-nos la legalitat espanyola. SI és així, sí que podem
acceptar els punts que se’ns proposen i si no és així, nosaltres no ho votarem
favorablement.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Sr. César Alcalá? Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí, en tot cas el que podríem fer per intentar el màxim consens és que
l’acord número 2, al qual fa referència el company d’Esquerra Republicana acabés
amb la paraula consulta. Ho llegeixo completament el punt número 2:
” Instar el nou Parlament i el Govern sorgits arran de les eleccions del 25 de
novembre que es comprometin a promoure els mecanismes necessaris per tal
que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir
a través d’un referèndum o consulta”
No entrem en cap marc de legalitat o d’illegalitat. És més neutre i potser seria.
Sr. Gil.- Bé, en aquest cas, crec que no m’ha de semblar a mi.
Sr. Alcalde.- Sí, és el que anava a dir. S’ha fet un primer torn de paraules, en què han
intervingut tots els grups municipals i ara tornaríem al grup que ha presentat la moció.
Hi ha el suggeriment de canviar aquest segon acord.
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Sra. Palma.- A veure, Sr. Gil, en quan al segon acord que comentàvem el que el text
diu crec que inclouria el que vostè demana. Quan parlem del marc de la legalitat,
parlem de la legalitat de l’Estat, però en cas que això no fos possible, entenen que
podríem acollir-nos a la legalitat europea en aquest cas.
El Sr. Manel Álvarez comentava de suprimir la paraula legalitat, nosaltres entenem que
això s’ha de fer de forma legal i bé, el nostre primer secretari ha declarat també que
un cop constituït el parlament, proposarà també que comencem a treballar en
canviar la constitució de l’estat perquè sigui possible de fer aquesta consulta, per tant,
dit això recollir el que el Sr. Albert Gil comentava.
Sr. Alcalde.- Molts gràcies Sra. Cati Palma. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, més que res que en els antecedents posava:
“canvi substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre les
institucions catalanes i espanyoles”
En aquest sentit, és el que nosaltres diem, com estem parlant en aquest sentit dels
dictàmens de la comissió informativa, perdó dels antecedents estem parlant
d’aquesta relació Catalunya Espanya i llavors en els acords ho lliguem en els acords de
ple, per això nosaltres el que dèiem és que si ho deixem aquí dins de la legalitat, aquí
nosaltres llegint això se sobreentén que és la legalitat espanyola i la relació entre
Catalunya i Espanya. Jo estic d’acord que alguns es puguin creure una Espanya
federal i em sembla molt bé i, fins i tot, que hi treballin, el que passa es que nosaltres el
sentit d’una moció així l’entenem en el fet de dir tenim el dret de ser consultats i de
decidir. Si nosaltres tenim el dret de ser consultats i de decidir, doncs per això, volíem
incloure el fet de dir si parlem de les legalitats en el nostre cas era en aquest sentit
perquè sinó, si ho deixem en un referèndum o consulta, sí que l’acord de ple és aquest,
però els antecedents ens estan parlant d’una altra cosa. De tota manera , a veure el
que passa és que creiem que això ha de ser més ràpid i que hem de tenir el dret a
decidir. Un canvi de la constitució o una modificació de la constitució només s’ha fet
per interessos monetaris i és l’única vegada que s’hi ha posat d’acord. Fins i tot, no
s’han modificat per un tema que imagini’s si a un republicà li pot importar molt, no?
com és el fet de que l’hereva al tro del país d’Espanya, li passi al nen. Imagini’s si no
han estat capaços de modificar la constitució per una barbaritat tan gran, no sé
entenguin-me. Per tant, està molt bé que els partits que creuen encara amb la
possibilitat d’una Espanya, la vulguin arreglar i la vulguin millor, és més, si nosaltres
deixem de pertanyer al regne d’Espanya, em semblarà molt bé que se segueixi
treballant perquè Espanya sigui un país federal, però en el sentit d’aquesta moció per
això ho dèiem.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Proposem una altra esmena. En tot cas en el quart paràgraf, aquest que
pot ser el que comporti que no ens posem d’acord:
“En aquest context, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de poder expressar el
seu dret a decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi...”
I aquí saltem a la següent línia al final :
“...a través d’un referèndum en el que es plantegi una pregunta clara a la que s’hagi
de respondre de forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sotmès a
consulta.”
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Traiem al frase substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre
les institucions catalanes i espanyoles... bé seria una proposta.
Sr. Gil.- No, si jo el que deia és el tros que deia acordar entre les institucions catalanes i
espanyoles. Entenguin-me, el sentit de Catalunya i Espanya són dues realitats que ja
m’estan bé, eh? Jo no vull treure a Espanya, me’n vull sortir, però no treure-la. Jo el que
em referia és al tema de les relacions entre les institucions catalanes i espanyoles
perquè llegint aquests antecedents, al nostre entendre, canvia el tema dels acords.
Sr. Alcalde.- Sra. Cati Palma?
Sra. Palma.- Bé, jo el que volia manifestar és que el que és més important és l’essència
de la moció i crec que estarem d’acord o hauríem de poder estar d’acord tots, en
què tots apostem o tots tenim l’interès en què això sigui possible. Per tant, en l’apartat
d’antecedents no tenim cap inconvenient en fer els canvis que ens heu demanat
sempre i quan puguem mantenir els acords que és el que és important de la moció.
Sr. Gil.- El tema legalitat és molt ambigu perquè si després agafem l’acord de ple i el
presentem com el que és la legalitat vigent i no se’ns permet fer una llei de consultes o
simplement poder decidir, estarem dins de la legalitat vigent espanyola que aquesta
no ens empararà mai o potser algun dia sí que ens empari, però si s’ha de deixar així,
nosaltres no la votaríem, tampoc la votaríem en contra, probablement ens abstindrem
i no la votarem. SI es manté tal com està aquesta, llavors sí que votaríem en contra.
Dic, si vostès el que fan és acabar amb aquests acords, treien això dels antecedents,
nosaltres ens abstindríem. És una moció que vostès pacten si els sembla bé i l’aproven i
si es mantenen els antecedents, que llavors sí que implica directament les institucions
catalanes i espanyoles, llavors votaríem en contra.
Sra. Palma.- Ja he comentat que estem d’acord en canviar els antecedents, no seria
aquest el problema.
Sr. Alcalde.- El nostre partit donarà llibertat de vot i que cadascú voti el que cregui més
oportú. Llavors els acords queden com en l’original, no es toca el tema legalitat
doncs? Sí, estem d’acord ?
Sra. Pujol.- Només dir que jo votaré que no, però pel mateix motiu que diu el Sr. Gil,
però votaré que no perquè no em sembla bé que quedi això de la legalitat. Jo vull
tenir el dret a decidir i dir si vull ser espanyola o no vull ser-ho, no que em diguin els
espanyols que és el que he de decidir. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Marta Pujol. Sr. Jordi Fortí?
Sr. Fortí.- El mateix que ha dit la Marta. Més clar impossible.
Sr. Alcalde.- Sr. Santi Raimi?
Sr. Raimi.- Jo tenint en compte que en els antecedents es treu el paràgraf que hem dit
i que els acords es mantenen tal com els heu plantejat, jo m’abstindré.
Sr. Alcalde.- Alguna explicació de vot més? Bé, doncs queda clar el que passarem a
votació, els antecedents modificats tal com s’ha pactat i els acords tal com s’han
presentat. Així queda aquesta moció. Jo faré una petita intervenció per cloure el
debat abans de passar a votació i en tot cas, és positiu que els partits puguin donar
llibertat de vot i que cada regidor pensi individualment què ha de votar, però jo crec
que hem de felicitar al PSC. L’hem de felicitar perquè ha donat un pas endavant.
Sortim d’una campanya electoral que no parlava d’aquests temes i jo els donaré dret
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de rèplica si ho necessiten... no, a mi m’ha sorprès Sr. Estapé deixi’m intervenir i
acabarem abans. A mi, m’ha sorprès aquesta moció i m’ha sorprès gratament i
malgrat que hi ha cosetes que encara queden, però m’ha sorprès perquè no és el
tarannà que hem estat veient aquests darrers dies i jo crec que els que estan aquí
estan tan sorpresos com jo, no ho han dit, però estan tan sorpresos com jo, no sé si això
és l’esperit d’en Pellac o què, però bé, algun pas endavant deu ser, però evidentment,
bé aquesta moció està presentada abans del resultat electoral i, per tant, la teníem en
l’ordre del dia de la comissió informativa i, per tant, la coneixíem abans de les
eleccions, per tant, jo crec que hi ha un pas endavant. Només era fer aquest
comentari. Si em vol contestar Sr. Estapé o Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Una resposta molt curta. Jo crec que eren innecessàries aquestes
últimes paraules. A nosaltres lliçons de catalanitat no ens les ha de donar ningú, el
nostre partit penso que ha demostrat i ha treballat abastament per a Catalunya com
qualsevol dels partits que estan aquí representats i, per tant, lliçons de catalanitat
ningú ens les ha de donar a nosaltres i en el tema del dret a decidir, està en el nostre
programa electoral i no està amagat com s’ha anat dient a la premsa, està en un lloc
visible i els nostres candidats ho han estat dient sempre. Jo entenc que vostè no escolti
als nostres candidats, faltaria més, vostè està en un altre partit i possiblement no
escolta als nostres candidats, però això, no li hauria de sorprendre si hagués seguit una
mica la situació política i la posició política dels partits. Tots els partits tenim
contradiccions, tots. Nosaltres en tenim, el seu també, Iniciativa, Esquerra, el P.P, tots
tenim les nostres contradiccions i en l’història passada, tots tenim contradiccions i en
referència al fet català tots en tenim Sr. Ros. No vull donar lliçons a ningú, però tampoc
que ens les donin a nosaltres.
Sr. Ros.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. No pretenia donar cap lliçó i crec que no la he
donada. Només he fet un comentari en to cordial de celebració i de felicitació.
Bé, doncs. Sí, sí i sabem com han quedat els acords. Passem a votació
Sr. Gil.- Perdoneu. Jo he dit que si només modificàveu els antecedents m’abstenia. Em
sembla que ho he explicat, jo he dit que si els acords quedaven tal com quedaven
aquí, llavors votava que no perquè era lo de la legalitat o espanyola o internacional. Si
modificàveu les 2 coses, llavors.
Sr. Alcalde.- Bé, doncs queda aprovada la moció per 8 vots favorables, 5 vots negatius
i 4 abstencions. Estem d’acord amb el resultat?
Si? A favor Dani d’Iniciativa. 8 vots favorables, 5 vots negatius i 4 abstencions.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 8 vots favorables, 5 vots
negatius i 4 abstencions, el qual, literalment, diu:
“La manifestació multitudinària i cívica celebrada el passat 11 de setembre a
Barcelona va ser una clara expressió d’un malestar creixent dels catalans i
catalanes pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, un malestar que
ja es va expressar amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional per la
crisi econòmica i pels reiterats incompliments per part del Govern de l’Estat.
L’actual Govern de l’Estat, lluny d’abordar aquest creient malestar, ha iniciat una
ofensiva recentralitzadora que ha estat considerada inconstitucional en
reiterades ocasions pel Consell de Garanties Estutàries, en vulnerar les
competències de la Generalitat de Catalunya i els drets de la ciutadania.

En aquest context, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han de poder
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expressar el seu dret a decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi
substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre les
institucions catalanes i espanyoles, a través d’un referèndum en el que es
plantegi una pregunta clara a la que s’hagi de respondre de forma inequívoca,
acceptant o rebutjant el projecte sotmès a consulta.
L’ajuntament de La Roca del Vallès, en tant que es tracta de l’administració més
propera, no es pot mantenir al marge d’aquesta realitat, ha de fer sentir la veu
de la ciutadania i ha de fomentar que sigui aquesta la que decideixi quin lloc ha
d’ocupar Catalunya a Europa.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
ACORDS:
1. Reconèixer que tots el catalans i catalanes tenim el dret a decidir sobre el futur
de Catalunya, en un exercici de llibertat i democràcia, pel que fa a les relacions
amb Espanya i amb el conjunt d’Europa.
2. Instar el nou Parlament i el Govern sorgits arran de les eleccions del 25 de
novembre que es comprometin a promoure els mecanismes necessaris per tal
que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir
a través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat.”

B-8. Aprovació, si s’escau, a proposta de la Presidència, la no disponibilitat dels crèdits
consignats en el pressupost de despeses 2012 corresponents a la paga extraordinària
de desembre.
Sr. Alcalde.- Bé, passem al novè punt de l’ordre del dia, el punt B-9 tracta de
l’aprovació de la constitució de l’Associació i Estatuts Àmbit B30.
A veure, si us plau, continuem el ple.
L’Àmbit de la B-30 és una iniciativa que surt de l’Ajuntament de Sabadell i que agrupa
en aquest moment a 23 municipis. Són 23 municipis que estarien sobre l’eix de l’AP-7 en
el tram que, ostres, perdó, cert, cert, m’he saltat un punt. Disculpi’m anem al punt B-8
El punt B-8 tracta de l’aprovació, si s’escau, a proposta de la Presidència, la no
disponibilitat dels crèdits consignats en el pressupost de despeses 2012 corresponents a
la paga extraordinària de desembre.
Hem enviat una moció, suposo que l’han rebut, i la proposta seria retirar aquest punt i
tractar només la moció. La reperteixo si de cas.
Hi ha un dubte de procediment de si la moció l’hem de tractar després... sí l’hem de
tractar després per urgència, no?
La tractem al final, en tot cas, estem d’acord en retirar el punt B-8. SI? Molt bé.

Retirat
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B-9. Aprovació de la constitució de l’Associació i Estatuts Àmbit B30

Sr. Alcalde.- Bé, doncs ara sí que passem al punt B-9 de l’aprovació de la constitució
de l’Associació i Estatuts Àmbit B30.
Com deia abans, aquest projecte B-30 és un projecte que surt a iniciativa de
l’Ajuntament de Sabadell i que engloba els municipis que estem al voltant d’aquest eix
de comunicacions rodades que comença o acaba a la Roca i comença o acaba a
Martorell i agrupa municipis de les 2 comarques, Vallès Oriental i Vallès Occidental i del
Baix Llobregat, concretament del municipi de Martorell. Diguéssim la voluntat, així
d’una manera molt curta d’aquesta associació de municipis és utilitzar les sinèrgies o la
força de la concentració industrial que té aquest territori, és la concentració industrial
més alta de Catalunya i aprofitar la implantació d’altres installacions o entitats com
podria ser les universitàries, la Universitat Autònoma de Bellaterra està molt implicada
és un dels punts de referència que està molt implicada en aquest projecte, hi ha
d’altres universitats també ubicades en aquest entorn, Aquí, a la Roca, en tenim una
de corporativa, la de telefònica i d’alguna manera, és aquesta voluntat d’agrupar
municipis, en moments de dificultat econòmica, partint d’aquesta força que ens dóna
les comunicacions i que ens dóna la concentració industrial, empresarial, tot aquest
teixit i juntament amb la Universitària que ens ajudin a crear projectes comuns que ens
permetin anar endavant en al recuperació econòmica i la sortida de la crisi i
s’anomena com a representant de l’associació al Sr. Manel Bustos, l’alcalde de
Sabadell. Algun comentari? No?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual,
literalment, diu:
“Atès que la principal aglomeració industrial de Catalunya es troba en els
municipis que ocupen el tram de l’AP7/B-30, i que aquest àmbit territorial disposa
d’una sèrie d’actius que li donen un extraordinari potencial (centres de recerca,
universitats, empreses lligades a la innovació, infraestructures, equipaments
referents a Catalunya, i uns municipis que compten amb una xarxa de serveis i
installacions de qualitat), i que ofereixen la possibilitat de consolidar una
estructura industrial, de coneixement i recerca molt competitiva en un context
mediterrani, a escala europea.
Atès que en data 23 de març de 2011, els ajuntaments que formen part del grup
impulsor de B30, atenent les potencialitats del territori i la voluntat de promoure el
seu desenvolupament, van acordar definir una estratègia de collaboració entre
empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions
empresarials, organitzacions sindicals i governs per potenciar la zona industrial i
tecnològica que comprèn tot l'eix de la B30 i posicionar-la com una de les
regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, Espanya i, amb
vocació de ser-ho, del Sud d’Europa.
Atès que en les reunions plenàries posteriors, celebrades a la Universitat
Autònoma de Barcelona i a Martorell, el grup impulsor va acordar que la forma
jurídica més adient per a desenvolupar aquest projecte era a través de la
constitució d’una associació, de conformitat amb allò que disposa la Llei 4/2008,
de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, essent aquesta una associació sense finalitat lucrativa, de naturalesa
permanent, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus
membres socis, i amb plena capacitat jurídica.
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Atès que el grup impulsor ha procedit a elaborar la proposta d’estatuts que han
de regir l’Associació, els quals es van validar a la reunió plenària del grup impulsor
celebrada a Mollet del Vallès el 17 d’octubre de 2012.
Atès que els estatuts elaborats incorporen tots els aspectes que, segons l’article
134 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
necessàriament han de contenir; així mateix, s’ajusten a les disposicions
establertes al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, com ara les que regulen
l'actuació i representació dels òrgans de govern, el règim d’adopció d’acords,
els drets i deures dels socis, el règim comptable i documental, els actes de
modificació estructural o el procediment de liquidació subsegüent a la dissolució;
tot i que també fa ús de l’autonomia organitzativa que atorga l’esmentat Codi
per regular la seva organització i funcionament.

Vistos els articles 133 a 136 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 (TRLRLC),
en concordança amb la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), que preveuen la facultat
dels ens locals de constituir associacions per a la protecció i promoció de llurs
interessos comuns, les quals es regularan pels seus estatuts i per la seva normativa
específica, i que el procediment a seguir és l’adopció pel Ple municipal de
l’acord de creació de l’associació, aprovació dels estatuts, i designació de
representant.

Vistes les Lleis 4/2008, de 24 d’abril, per la qual s’aprova el Llibre Tercer del Codi
Civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques, i 7/2012, de 15 de juny, de
modificació del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que regulen les
associacions de Catalunya, i especialment els articles 321-1 a 321-6 del Codi, que
regulen la naturalesa i els requisits de constitució de les associacions per part de
persones jurídico-públiques, sempre que les normes per les quals es regeixen no
ho prohibeixin i que l’acord sigui adoptat per l’òrgan competent.
Vist l’article 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, en relació amb el 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, que atribueixen la competència per
adoptar l’acord de creació i d’aprovació dels estatuts de l’associació al Ple
municipal, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la constitució de l’Associació Àmbit B30, la finalitat de la qual és
definir i desenvolupar una estratègia de collaboració entre empreses, centres de
recerca, universitats, administracions locals, organitzacions empresarials,
organitzacions sindicals i governs per incentivar l’economia productiva a la zona
industrial i tecnològica que comprèn l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i
per posicionar aquest territori com una de les regions industrials amb més
potencial innovador de Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa.
SEGON.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de formar part de la
mateixa com a membre fundador.
TERCER.- Aprovar el text dels estatuts que han de regir l’esmentada Associació, i
que s’acompanya annex.
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QUART.- Nomenar al Sr. Manuel Bustos Garrido, Alcalde de Sabadell, representant
de l’Associació Àmbit B30 i facultar-lo per adoptar i executar els actes i acords
necessaris per a l’efectivat d’aquests acords.

No obstant això, el Ple resoldrà allò que sigui més adient per als interessos
municipals.”
B.10. Aprovació de l’addenda al Conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat i l’Ajuntament de la Roca del Vallès i altres ajuntaments i l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés.
Sr. Alcalde.- Passem al punt B-10 de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació de
l’addenda al Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de
la Roca del Vallès i altres ajuntaments i l’Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona i l’empresa Sagalés.
Té la paraula el regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr. Jordi Fortí.
Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Tal com ha dit portem a aprovació de l’addenda al
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de la Roca del
Vallès i altres ajuntaments i l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i
l’empresa Sagalés, que és l’actual operador que té el conveni actual del servei de
transport urbà. Aquesta addenda és per a la millora dels serveis de transports de
viatgers per carretera en els 4 municipis que estan involucrats i que he dit abans. A
partir d’aquí, us explico breument, fins ara els 2 tipus de línia de transport urbà que
tenim en el nostre municipi, el que afecta a aquesta addenda, que és el de la
conurbació de Granollers, que és la L1 que coneixem de forma més pràctica, que és la
que entra i dóna servei a la Torreta i que tenia dependència fins ara única i
exclusivament de Granollers- La Roca, que és la que coneixem, ja normal que és la
que ja fa anys que estem treballant aquí. Aquesta línia L1, a partir d’aquest conveni, el
que ens permet és tenir un benefici clar que és el que totes les targetes socials siguin
igual en els 4 municipis. Això, bàsicament, és el més important de les millores o dels
beneficis que ens dóna en primera instància. La modificació dels títols socials i propis
entre tots els serveis amb pas per la Roca, que seran iguals en tots 4 municipis.
D’aquesta manera, no tindrem canvis entre les diferents poblacions amb segons quin
tipus de targeta social que fins ara estàvem treballant. Aquest conveni serà anual i ens
permetrà treballar amb prou normalitat o amb prou temps millores del servei a partir
del proper 2013, una altra avantatge que tindrem al ser els 4 municipis és que a l’hora
de publicitar aquests vehicles que fins ara només feia Granollers, també tindrem
l’alternativa per part de la Roca del Vallès, juntament també en què puguem dir la
nostra en el cas que s’hagi de canviar algun vehicle o de fer alguna compra nova
d’aquests vehicles. En l’àmbit econòmic, s’ha de dir que el cost que representa la línia
1 que fa tot el servei de Granollers i interior de la Torreta seguirà sent el mateix que en
l’any 2012 amb la puja i l’augment de l’IPC del 3,5 € estatal que al mes de setembre es
va portar a terme. El total dels cost serà de 177.000 € a “grosso modo” que 27.000 és
d’aquest línia el EVO i els 152.000 restants correspon a l’actual servei de Granollers- La
Roca i el que portem ara és l’aprovació d’aquesta addenda per poder tirar endavant
amb temps i forma i així a l’1 de gener ja quedi en vigor , al igual que la resta de
municipis han estat fent durant els darrers dies. Ha estat molt just tot el temps de treball
a l’hora d’informar i finalitzar tot l’expedient, fins i tot, l’Ajuntament de Granollers,
dimarts passat, el va aprovar per sessió plenària després fins i tot, d’haver fet una
comissió informativa extra addicional, única i exclusivament per aquest punt, pe`ro era
bàsic que de cara a l’1 de gener poguéssim començar amb aquesta addenda del
conveni sense cap tipus de convenis i amb normalitat i a partir d’aquí treballar els 4
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ajuntaments en conjunt per buscar millores i per intentar també reduir els actuals
costos. És per això que passem això a aprovació. Gràcies, Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fortí. Algun comentari?
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual,
literalment, diu:
“Vist que l’Ajuntament de La Roca del Vallès té la voluntat d’adherir-se al
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de
Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona i l’empresa Sagalés, per a la millora dels serveis de transport de
viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La
Roca del Vallès
Vista la proposta d’addenda a l’esmentat conveni tramesa pel Departament de
Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Granollers.
Vist l’informe del Cap de la Policia i d’Intervenció obrant en l’expedient.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’addenda al Conveni entre el Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles,
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l’empresa Sagalés, per a la
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles,
Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, quin text s’adjunta com a annex al
present acord.
SEGON.- Acceptar el compromís de pagament per l’anualitat del 2013, per un
import total de 177.999,81 euros, que es corresponen amb els imports de
25.647,43 euros de l’aportació al Transport Urbà de Granollers, i de 152.352,39
euros de la línea La Roca –Granollers.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldia a subscriure la corresponent addenda al conveni,
de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i l’article 63.1 del Text refós de la Llei municipal i règim
local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
QUART.- Comunicar el presenta acord a la Intervenció municipal i a la resta de
les àrees municipals interessades.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, als Ajuntament de Granollers, Canovelles i de Les
Franqueses del Vallès”
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Moció de rebuig a les mesures contingudes en el Reial decret Llei 20/2012 que afecten
a l’obligació de reduir les retribucions de la paga extraordinària del mes de desembre
del personal al servei del sector públic

Sr. Alcalde.- Tractaríem doncs la moció que substituiria al punt B-8 . La tractaríem per
urgència, per tant, després del debat hauríem de votar primer la urgència per
incorporar-la al ple i després votar la moció. L’explico jo mateix si els sembla bé. Si?
Sr. Alcalá.- M’absento en aquest punt.
Sr. Alcalde.- Aquesta és una moció que presentaríem 4 grups municipals que som el
PSC, Convergència, Esquerra Republicana i Iniciativa, és una moció de rebuig a les
mesures contingudes en el Reial decret Llei 20/2012 que afecten a l’obligació de reduir
les retribucions de la paga extraordinària del mes de desembre del personal al servei
del sector públic. Si els sembla llegeixo directament la lliçó que és curta:
“Atès que en data 13 de juliol de 2012, el Govern Central de l’Estat Espanyol va
aprovar el Reial Decret 20/2012, de Medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Atès que de conformitat amb l’apartat 1 de l’article 2 de dit Reial Decret Llei,
sota la rúbrica “Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal
del sector público, s’estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012
del personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga
extraordinària a percebre en el mes de desembre.
Atès que l’ajuntament de la Roca disposa de consignació pressupostària suficient
per atendre el pagament d’aquesta paga extraordinària als seus treballadors.
Atès que el Reial Decret Llei 20/2012 obliga a la immobilització d’aquest crèdit
però no l’anulla, impedint-se la utilització d’aquests diners, de tal manera que
per l’ajuntament de la Roca no suposa cap mesura de correcció de dèfìcit
públic.
Atès que la retenció d’aquesta paga extraordinària suposa reduir un 7% la massa
salarial de tots i cadascun dels treballadors municipals, afectant al seu poder
adquisitiu.
Atès que restar poder adquisitiu als treballadors municipals en res contribueix a
palliar la situació de crisi econòmica, i més aviat perjudica l’economia en tant
que no afavoreix el consum.
El Ple de la Roca del Vallès adopta els següents ACORDS:
1.

Mostrar el total desacord i rebuig a l’aplicació d’aquesta mesura, considerant
que en res contribueix a palliar la situació de crisi econòmica, i tan sols afecta i
perjudica de forma personal a tots i cadascun dels treballadors municipals.
2.
Sollicitar al Govern de l’Estat Espanyol l’adopció de mesures correctores del
Reial Decret Llei 20/2012, a fi i efecte que es pugui fer efectiva la paga
extraordinària de desembre.
3.
Donar trasllat d’aquests acord al Presidente del Gobierno de España, al ministre
d’Economia i administracions Públiques, al ministre d’Hisenda, i a títol informatiu al
govern de la Generalitat de Catalunya. “
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Aquesta és una moció en substitució del punt que s’ha retirat. El punt que s’ha retirat
obligava d’alguna manera al compliment del Reial decret llei a consignar l’import de
la paga extraordinària de Nadal que no significava un estalvi per a l’Ajuntament, sinó
que quedava apartat i pendent d’una incorporació a plans de pensions que no
estaven encara determinats, no sabem si al 2014 o al 2015 i perjudicava, greument, als
treballadors municipals reduint la seva massa salarial quan ja hi ha hagut una retallada
del 5% del seu sou en els darrers 2 anys. Davant d’aquesta situació i atès que aquesta
consignació pressupostària és d’obligat compliment i, per tant, l’aplicaran els
funcionaris que són d’habilitació estatal, que són la secretària i l’interventor no és
necessari estrictament que el ple adopti aquest acord i sí que el ple, entenem que
hem parlat en la comissió informativa, majoritàriament els 4 grups que estem aquí
representats, estem en total desacord amb l’aplicació d’aquest Reial decret llei, hem
acordat fer una moció d’aquest tipus que, evidentment, pot ser esmenable si s’ha de
tocar alguna cosa, però que en primer lloc es solidaritza amb els treballadors
municipals, als quals ens agradaria poder pagar aquesta paga extra i, per tant, és el
que demanem i d’alguna manera mostrem aquest rebuig cap a una mesura que,
realment, només està generant un desgavell a títol personal a les persones que es
puguin veure afectades per aquesta mesura. Si hi ha alguna intervenció? Alguna
paraula? Sr. García Lorenzana?
Sr. García.- Simplement, és una postura purament formal, eh? i és que a l’acord tercer
el nom dels ministeris està equivocat el Ministeri d’Economia i competitivitat i el
d’Hisenda i Administracions públiques perquè simplement si s’ha d’enviar el document
...
Sr. Alcalde.- Sí, que estigui bé. Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Home, en tot cas manifestar que m’hagués agradat que, en aquest
punt, malgrat que estigués d’acord o no, seguís agradat que estigués present el
regidor del partit popular que és el partit que impulsa això, m’hagués agradat que
hagués estat aquí. Vull dir que pot estar d’acord o no, però no cal absentar-se per
aquests temes.
Sr. Alcalde.- Bé, moltes gràcies. Cadascú està en la seva llibertat, jo no parlaré per ell i
en tot cas, ell ha pres aquesta decisió.
Bé, si no hi ha intervencions, passem a votació?
Estem votant la urgència

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la urgència de la moció per 16 vots
favorables, amb l’excepció del Sr. César Alcalá, el qual s’havia absentat de la sala.

Ara passem a votar la moció
Un cop votada la urgència de la moció, es passa a votar la moció, la qual queda
aprovada per 16 vots favorables, amb l’excepció del Sr. César Alcalá, el qual s’havia
absentat de la sala.

Sr. Alcalde.- Bé ara ja hem aprovar la moció i s’incorpora el Sr. César Alcalá.

C) Control Gestió municipal
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C.1 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- Passaríem al tercer bloc C del control de la gestió municipal.
El punt C-1 tracta de les resolucions d’alcaldia en matèria de personal. Hi ha 4
resolucions.
Una fa referència al Sr. Miquel Salas Collado, al qual se li ha fet una contractació. No,
no les han enviat, en tot cas, us les farem arribar... us farem arribar una còpia.
Doncs, s’ha contractat al Sr. Miquel Salas Collado com a peó de la Unitat de Serveis en
règim laboral i amb un contracte de 37,5 hores setmanals amb efectes del dia 1 de
novembre de 2012. Aquest és un treballador que estava afectat pel pla d’ajustament,
que havia tingut una reducció de jornada al 50 %, que està en una situació
d’interinatge i que en aquest moment, se li pot restituir la jornada al 100 %.
La segona resolució en matèria de personal, és el nomenament de la Sra. Yolanda
Fernández Rodríguez com a auxiliar administratiu, en règim de funcionària interina i
amb un nomenament a temps parcial també pel Pla d’Ajustament de 18,75 hores
setmanals a partir de l1 de novembre.
La tercera afecta al nomenament de la Sra. Almudena Naranjo Milrado, com a
tècnica d’administració general en règim de funcionària interina, però aquesta
funcionària no estava afectada pel Pla d’ajust amb efectes del dia 1 de novembre de
2012.
I la quarta és el nomenament de la Sra. Assumpta Jo Ambrós, com a auxiliar
administrativa, en règim de funcionària interina i amb un nomenament a temps parcial
de 18,75 hores, amb efectes del dia 1 de novembre de 2012, també està afectada pel
Pla d’ajustament. Algun comentari?

C.2 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Bé, doncs passaríem al punt C-2 de resolucions d’alcaldia. No sé si hi ha
algun comentari? Alguna pregunta o algun aclariment sobre alguna resolució? No?
C.3 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passem al punt C.3 d’Informes d’alcaldia. No ho hem parlat abans amb la
regidora de benestar social, però avui he signat la resolució d’alcaldia conforme s’ha
arribat, per fi, a la conciliació amb els treballadors de benestar social que tenen el
sistema d’assistència domiciliària i els casals de la gent gran. Hi va haver una
conciliació amb l’anterior empresa gestora BB Serveis, l’import total són 40.000 euros
que afecta crec que a tres dones i, per tant, aquestes treballadores, majoritàriament
són dones, ara podran cobrar aquests diners que estaven retinguts. Crec que és un
tema que valia la pena conèixer ... sí també és cert el que diu el regidor de Seguretat
Ciutadana, s’han començat les obres de millora de la C-60, unes obres que havien
estat licitades ja fa un cert temps, però que el Departament d’Economia tenia retingut
el crèdit, el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya. Aquestes obres
s’han iniciat en el sentit descendent venint de Mataró, sortint del túnel de Parpers,
s’estrenyaran els tres carrils centrals de tal manera que, perdó els 2 carrils s’estrenyaran,
de manera que el tercer carril que és el que accedeix des de Santa Agnès, el carril
d’acceleració, pugui agafar més longitud i ser un veritable carril d’acceleració amb la
...l que dóna l’estrangulament d’aquests carrils afavorirà que es redueixi la velocitat,
s’incorporen New Jersey en tota la part que és possible entre les dues calçades evitant
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així el xoc frontal. Les New Jersey són una peça de formigó que escup el cotxe en cas
de desviament i només en el tros del pont sobre el riu Mogent quedaran unes sevillanes
de separadors.
Per fer tot aquesta actuació, em sembla que són unes obres que són uns 170.000 €, sí
una cosa així i caldrà fer una estesa d’asfaltat perquè s’ha de modificar tota la
senyalització adjunta. En tot cas, aquestes obres poden generar algunes molèsties
durant els propers 2 mesos. Crec que està prevista acabar-les cap a finals d’any,
principis d’any vinent i pot ser això que generi algun tall de trànsit, en tot cas, hi ha uns
horaris que respectaran les hores punta i que afavoriran que es pugui treballar bé.
Sí?
Sr. Estapé.- En tot cas, felicitar-nos d’aquestes obres i felicitar la feina que s’ha fet aquí
des de l’equip de govern. Entenc, en tot cas, a veure si ho entenc bé, que tornem a la
situació que hi havia fa 3 o 4 anys? No? És que no sé veure la diferència, eh?
Sr. Fortí.- Els treballs són els que ha dit el Sr. Alcalde i pot haver algun aclariment. La
longitud del carril d’accés des de Santa Agnès a la C-60?
Sr. Estapé.- Sí.
Sr. Fortí.- 22 metres més de longitud. Com es guanyen aquests 22 metres de longitud?
Es guanyen, per una banda, reduint l’amplada dels 2 carrils que vénen del túnel de
Mataró direcció Granollers.
Sr. Estapé.- Continua havent-hi 2 carrils?
Sr. Fortí.- 2 carrils, com fins ara. La incorporació serà la mateixa, però el que guanya és
el camp de visió per donar més seguretat al conductor que està esperant al cediu al
pas per accedir a l’autovia. Redueixent l’amplada del carril i automàticament
redueixes la velocitat del pas en el moment en què tens menys amplada. Juntament
amb les New jersey, que es colloquen en tota la zona central, excepte a l’alçada del
pont del riu que per alçada no permet i s’han de collocar les pilones com bé ha dit
l’alcalde i llavors, posen un ulls de gat a tota la corba en direcció a la Torreta quan et
poses parallel a l’autopista, on per desgràcia, hem tingut uns bons punts negres de
mortandat d’accidents. Aquestes són les actuacions bàsiques, a part de pintura,
senyalització, reforç.
Sr. Estapé.- Un altre aclariment, gràcies, però només un altre aclariment. Aquell altre
projecte que hi havia que costava bastant més, no sé si un parell de milions d’euros,
allò queda descartat i aquesta és la solució definitiva?
Sr. Fortí.- Aquesta és la solució temporal mentre no finalitzi, com es diu...
Sr. Estapé.- La perllongació de la C-60...
Sr. Fortí.- Exactament, la perlloongació natural que ha de ser cap a tots els camps de
l’altra banda.
Sr. Alcalde.- En tot cas, l’altre projecte de 2 milions d’euros queda descartat. Es
treballarà en un projecte que faci aparèixer un quart carril entre la carretera de
Cardedeu i la carretera de la Roca i aquesta obra, que tindrà un cost elevat, però que
no serà de 2 milions d’euros, aquesta obra no sabem quan es farà. En tot cas, sí que és
una actuació urgent. Jo he vist topògrafs aquesta setmana, però no sé més. El director
general ens ha de donar hora, entenc que amb la situació d’eleccions anticipades,
ara és complicat, però vam anar a veure l’alcalde de les Franqueses i jo mateix i ens
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vam emplaçar per a partir del 15 de novembre. Ja tenim demanada l’hora, no ens
l’han concedida encara. Llavors, en l’àmbit de la ronda es farà una actuació de
mínims amb pintura i ulls de gat que, en principi, ampliarà la separació entre els 2
carrils de direcció contrària, estrangularà els carrils perquè no es corri tant i es posarà al
màxim de senyalització per impedir aquest accidents tan luctuosos que hem tingut. És
una situació immediata, urgent, però transitòria i quan la Generalitat disposi de
recursos, es farà un projecte que no serà el de 2 milions d’euros perquè aquell corregia
peraltes, corbes, etc.etc., sinó que anirem a una actuació molt correcte perquè es
posarà un quart carril i es podrà collocar la New jersey. El problema de la New Jersey
és que quan hi ha un carril únic no es pot collocar perquè és una ratonera, per tant, si
hi ha un accident o una avaria o un cotxe aturat i la mida del New Jersey impedeix el
pas dels altres cotxes i llavors, la normativa de carreteres amb un sol carril impedeix
collocar New Jerseys. En el moment en que es faci el desdoblament a 2+2, la New
Jersey serà la que garantirà la seguretat en aquesta via com el que va passar en el seu
dia a l’autovia de l’Ametlla.
La Montserrat Ametller, regidora de benestar social també...
Sra. Ametller.- Sí, només aclarir que de la conciliació que comentava l’alcalde ja han
cobrat a hores d’ara totes les treballadores de l’antic BB Serveis, per tant, amb el que
hi havia retingut de la garantia, s’ha pogut afrontar i ens hem de felicitar que s’hagi
resolt favorablement i també aprofitar per comentar-vos que aquest matí, amb una
entitat, La Caixa, hem signat una collaboració que és el tercer any que duem a
terme, en què collaboren amb 7.000 € amb un programa per intentar evitar l’exclusió
social. Aquests 7.000 € que ens aporten, collaboren les 4 famílies que en aquest any
passat s’han atès des de Benestar Social, doncs 20 famílies són les que poden ser
ateses, bàsicament en els camps de l’habitatge per lloguer, l’escolaritat, algunes
mensualitats de l’escola bressol, llibres de material escolar divers i també d’aliments. És
una sort que, encara que sigui una miqueta, doncs també ajuda a aquest pressupost
que sempre costa de mantenir i que, de moment, aquí el mantenim i si podem
l’aguantem. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Montse. Realment són petites ajudes per felicitar-nos tots
plegats i si? Una altra cosa?
Sra. Ametller.- D’una altra regidoria, en aquest cas de patrimoni cultural, fer esment
que avui a les set de la tarda hem tingut el primer acte de la festa major de Sant
Sadurní en el cinquantè aniversari que va tenir lloc a la Roca al 1962. Ha estat força bé,
ha vingut força públic i és bastant entranyable veure moltes cares conegudes de fa 50
anys. Us convido a tots, que estarà oberta fins a finals de desembre i doncs, que la
pugueu anar a veure, res més.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Montse, llavors jo el que em quedava dir és que avui és
Sant Sadurní, avui és el patró del municipi i amb aquest acta que ha comentat la
regidora comencen els actes de la festa major d’hivern. Demà hi ha la reunió del jurat
estatal del premi Romà, Planes i Miró, demà ja hi ha actes i dissabte i diumenge,
dissabte hi ha l’entrega del premi i hi ha diverses ocasions, s’ha repartit els programes i
si no aquí fora n’hi ha.
Sr. Fernández.- En relació a la festa major, hi ha hagut un acte que organitza una
entitat de la qual jo formo part no ha pogut entrar en el programa per culpa nostra
perquè no ho vam poder posar a temps, que crec que també pot ser interessant que
és una xerrada que fem a partir d’informació que ens ha facilitat un arqueòleg, que va
estar treballant a Can Sant Pere sobre les darreres troballes, les darreres descobertes.
Demà a les vuit del vespre al Centre Cultural de la Roca, ho comento perquè no està
en el programa per un fet nostre, no per culpa de l’Ajuntament.
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Sr. Alcalde.- Perfecte, intentarem assistir que segur que és molt interessant de poder
anar-hi. Bé, doncs tot esteu convidats a participar dels actes festius.
Acabem l’apartat d’informes d’alcaldia.
C.4 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- Mocions de control no n’hi ha i passaríem a l’apartat de precs i preguntes.
C.5 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- No sé si hi ha algun prec o alguna pregunta? No?
Bé, doncs aixequem la sessió quan són les 22:57 h

I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 22 hores i 57 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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