ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT
EL DIA 26 DE JULIOL DE 2012, Núm. 08/2012.

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. 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

A la Roca del Vallès, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de
sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Illm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que
sotasignant 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 amb l’absència del Sr. Daniel Martín Oller, el qual havia,
prèviament, excusat la seva absència i el Sr. Albert Gil, el qual s’incorpora a la sessió a
les 20.14 hores i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del dia indicats a la
convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 31
de maig de 2012 i dels esborranys de les actes de la sessió plenària extraordinària
realitzada el 12 de juny i el de la sessió plenària extraordinària i urgent del 5 de juliol de
2012.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Sollicitud al Departament d’Ensenyament l’autorització prèvia per a la
desafectació dels tres edificis municipals ubicats en el C/ Prat de la Riba número 20, 22
i 24 amb referències cadastrals 3744505DG4034S0001WY, 3744506DG4034S0001AY i
3744507DG4034S0001BY respectivament, per tal de poder destinar aquestes finques a
altres serveis i usos públics, atenent el Decret 212/1994.
B-2. Sollicitud al Departament d’Ensenyament l’autorització prèvia per a la
desafectació de l’edifici de planta baixa i dues plantes pis, que consta de 6
habitatges, dos per planta, ubicat en el C/ Canàries número 12 de la Torreta amb
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referència cadastral 1660503DG4016S0001HO per tal de poder destinar aquestes
finques a altres serveis i usos públics, atenent el Decret 212/1994.
B-3. Ratificació dels acords adoptats per la resolució d’alcaldia número 444, mitjançant
la qual s’anuncia la convocatòria pública per a l’elecció de jutge/essa de Pau i del
seu substitut/a per al municipi de la Roca del Vallès i s’acorda el període per a la
presentació de sollicituds sigui 15 dies comptats a partir de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
B-4. Ratificació de la resolució d’alcaldia número 533 de data 25 de maig de 2012, en
la qual se sollicita a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que incorpori
d’ofici l’eliminació d’uns articles del document corresponent a la Modificació puntual
del Pla general d’ordenació sobre imprecisions normatives i errors materials
B-5. Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del PGOU sobre imprecisions i
modificacions normatives de La Roca del Vallès, d’acord amb la Resolució de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de sessió 31 de maig de 2012.
B-6. Ratificació de la resolució d’alcaldia número 713 de data 10 de juliol de 2012, en
què se sollicita a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que incorpori la
documentació que s’adjunta en la resolució i que la tingui en compte per a
l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
de la Roca del Vallès consistent en l’Adequació al traçat del tren d’alta velocitat.
B-7. Acceptació del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya per a
l’expropiació de la finca ubicada al C/ Pirineus s/n (C/ Anselm Clavé 109 segons
cadastre) i aprovació de les clàusules d’un conveni a signar amb la propietat per al
pagament del preu d’expropiació.
B-8. Ratificació de l’acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès
Oriental de data 26/06/12, sobre la dissolució d’aquest consorci
B-9. Adhesió al protocol general del Pla Xarxa de Govern Locals 2012-2015 de la
Diputació de Barcelona
B-10. Aprovació del nou reglament del mercat setmanal del municipi
B-11. Aprovació del protocol d’absentisme escolar
B-12. Ratificació de la resolució d’alcaldia per la qual es resol aprovar de l’augment de
la dotació econòmica de l’escola bressol
B-13. Ratificació de la resolució d’alcaldia per la qual es resol avançar els diners de la
subvenció de l’escola bressol.
B-14. Aprovació de la rescissió de mutu acord del contracte de la gestió de les
installacions esportives municipals amb IGE
B-15. Aprovació de la modificació no substancial de l’ordenança fiscal número 14,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis de manteniment, senyalització de
guals, entrades de vehicles a través de les voreres i estacionaments reservats.
B-16. Aprovació del calendari de les festes locals de l’any 2013
B.17. Moció, presentada per l’equip de govern, per instar al Ministeri de Fomento a
introduir mesures correctores per reduir l’impacte ambiental, per soroll, que provoca el
TGV al seu pas per la Roca del Vallès.
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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.4.1. Moció de queixa dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès en relació a la reducció de jornada i sou de 5 treballadors.
C.5 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Bona tarda, donem inici a la sessió plenària ordinària del 26 de juliol de
2012 quan són les 8 i 5 del vespre.
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 31
de maig de 2012 i dels esborranys de les actes de la sessió plenària extraordinària
realitzada el 12 de juny i el de la sessió plenària extraordinària i urgent del 5 de juliol de
2012.
Sr. Alcalde.-El primer punt de l’ordre del dia del bloc A d’assumptes de tràmit tracta de
l’aprovació de l’esborrany, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària ordinària del 31 de
maig de 2012 i dels esborranys de les actes de les sessions plenàries extraordinàries
realitzades el 5 de juliol i el 26 de juliol. Algun comentari?
Algun comentari? Perdó abans...
Sr. Fernández- No podem aprovar l’acta d’avui perquè encara no l’hem fet.
Sr. Alcalde.- Tinc una errada aquí ... només la sessió ordinària del 24 de maig.
Correcte?
Sí. Anoti a l’inici de la sessió l’absència excusada del Dani Martín, d’Iniciativa per
Catalunya els Verds que m’ha adreçat un correu electrònic conforme no podia assistir
a la sessió. Desconec perquè el Sr. Albert Gil no ha assistit, potser s’incorporarà més
tard.
Sr. Fernández.- Va dir que potser no vindria.
Sr. Alcalde.- Ah, perdó jo fins al darrer moment...
A veure en l’ordre del dia tenim la del 24 de maig de 2012
Sr. Fernández.- Nosaltres tenim la del 31 de maig.
Sr. Alcalde.- Ah, jo tinc la de la comissió informativa doncs. La del 31 de maig de 2012,
la del 5 de juliol extraordinària i la del 12 de juny.
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S’ha de corregir l’ordre del dia són les actes. És a dir, són les actes de la sessió plenària
ordinària del 31 de maig i les actes extraordinàries del 12 de juny i del 5 de juliol.
D’acord.
Algun comentari sobre les actes?
Les votarem per separat.
Sr. Carles Fernández, en nom del PSC de Catalunya?
Sr. Fernández.- Sí, jo no és tant de les actes com de l’ordre del dia perquè en l’ordre
del dia que se’ns va fer arribar amb la documentació del ple ja contenia excessius
errors perquè és un ordre del dia en què faltaven els apartats C,D i E, que després
se’ns va enviar per correu electrònic i, a més a més, aquest error de l’acta, home, en
tot cas que es miri perquè si no les coses no es... senzillament era això.
Sr. Alcalde.- Sí, s’ha enviat un ordre del dia de la comissió informativa. Aquesta és
l’errada. Per tant, no s’hauria d’haver enviat aquest ordre del dia, sinó el del plenari. A
mi mateix aquesta errada em fa, en aquest moment, tenir dubtes per fer el seguiment
correcte perquè no tinc les dades adequades, d’acord?
Les votarem per separat.
Passem a votació l’acta de la sessió plenària ordinària del 31 de maig.
Sí, aprovada per unanimitat
Passem a votació l’acta de la sessió plenària extraordinària de 12 de juny.
Sí, aprovada per unanimitat
I finalment, passem a votació de l’acta de 5 de juliol, extraordinària també.
Sí, aprovada per 13 vots favorables i 2 abstencions.

Se sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 31 de maig i el de la sessió
extraordinària del 12 de juny, ambdues de l’any 2012, a votació, les quals queden
aprovades per unanimitat dels assistents.
Tot seguit, se sotmet a votació l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 5 de juliol
del 2012, la qual queda aprovada per 13 vots a favor i 2 abstencions dels regidors, el Sr.
Carles Fernández i la Sra. Carmen de las Heras, que no van assistir a la sessió.

C) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Sollicitud al Departament d’Ensenyament l’autorització prèvia per a la
desafectació dels tres edificis municipals ubicats en el C/ Prat de la Riba número 20, 22
i 24 amb referències cadastrals 3744505DG4034S0001WY, 3744506DG4034S0001AY i
3744507DG4034S0001BY respectivament, per tal de poder destinar aquestes finques a
altres serveis i usos públics, atenent el Decret 212/1994.
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de l’ordre del dia de propostes dictàmens o
mocions resolutòries amb 17 punts a tractar.
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Si els sembla tractarem conjuntament el punt B-1 i el B-2. ..no hi ha senyal? a veure un
segon que no tenim senyal a la pantalla.
Bé, de moment començarem sense imatges. Tractarem conjuntament el punt B-1 i B-2
perquè és una temàtica similar. Aquests 2 primers punts tracten de la sollicitud al
Departament d’Ensenyament de l’autorització prèvia per a la desafectació de 2
edificis municipals. Un és l’edifici ubicat al C/ Prat de la Riba, 20,22 i 24, que són els 3
habitatges dels mestres que es troben a sota de l’institut i l’altre és l’edifici situat al C/
Canàries, 12 que són 6 habitatges, també dels mestres, que es troben desocupats i que
tenen més de 25 anys d’edat. Aquests edificis, concretament els d’aquí de Prat de la
Riba, que està en molt mal estat, que s’ha hagut de tapiar per evitar l’intrusisme, per
evitar el vandalisme i que servís com a espai de jocs dels nois i noies de l’institut i en
aquest moment el que demanem al Departament és la desafecció, que és
l’autorització prèvia perquè puguem després tenir la disponibilitat sobre aquests edificis
que són de titularitat municipal. Concretament el de Prat de la Riba és un edifici que
data de l’any 1967 i que, en aquella època, es va destinar a allotjament dels mestres
del municipi en un model que teníem abans d’habitatge de mestre rural. Una situació
que, en aquest moment, no té res a veure amb la realitat del nostre municipi.
Els del C/ Canàries de la Torreta daten de l’any 1970 i es trobaven en la mateixa
situació. Sobre aquests habitatges ha anat passant que els mestres que encara no els
tenien desocupats, que encara els tenien adjudicats, que encara els ocupaven, s’han
anat deixant conforme alguns d’ells s’han jubilat. La darrera entrega de claus s’ha
produït fa un parell de mesos, de tal manera que en aquest moment els tenim els 9
habitatges totalment desocupats i, per tant, estem en un moment molt oportú per
recuperar aquests habitatges de titularitat municipal. Recuperar-los pel que es cregui
oportú. Probablement els de la Torreta, els incorporaríem al Pla Local d’Habitatge de
tal manera que puguem habilitar-los perquè en aquets moment no reuneixen les
condicions d’habitabilitat adequades en el moment actual i els de la Roca,
probablement, pel seu mal estat, acabarien essent enderrocats. Aquest és un destí
que encara no està concretat, per tant, primer hem de fer aquesta desafecció i
sobretot, trencar amb una situació que en aquests moments es podria considerar de
greuge comparatiu perquè en aquest moment en el municipi no hi ha 9 mestres, com
podeu imaginar, sinó que n’hi ha molts més i tenir 9 habitatges adscrits a una situació
que es podria considerar de privilegi no és normal. Per tant, hem entès que el que era
més adequat era sollicitar al Departament l’autorització per aquesta desafectació i
recuperar el ple domini i això és el que portem a provació.
Algun comentari? Algun comentari Sr. Miquel Estapé en lloc del PSC?
Sr. Estapé.- Sí, molt breument felicitar-nos tots plegats que s’hagin pogut desafectar
aquests habitatges de mestres. És una feina de molts anys que gradualment als
diferents mestres que no els tocava formalment aquests habitatges a que donessin les
claus a l’Ajuntament i que finalment, aquests tres darrers mestres que quedaven han
fet aquest pas. Felicitar-nos tots plegats que l’Ajuntament tingui ara aquests espais per
destinar-los a equipaments públics. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Estapé. Crec que estem totalment d’acord i no hi ha
més debat, doncs passem a votació del punt primer del carrer Prat de la Riba.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual, literalment, diu:
“Vist l’informe emès per l’Arquitecta Municipal i l’Arquitecte Tècnic Municipal en
data 30/04/12 del qual es desprèn que hi ha tres habitatges de domini públic
municipal destinats a vivendes per als mestres ubicats en el C/ Prat de la Riba 20,

5

22 i 24 que poden ser desafectats per a aquest ús perquè ja no reuneixen les
condicions requerides per atendre la finalitat a la qual estan afectades, i perquè
es troben deshabitats i tenen més de 25 anys d’antiguitat.
Vist l’informe emès per la Secretària en data 16/05/12 part del qual diu en la seva
literalitat:
“En relació a la necessitat manifestada des de l’equip de govern de desafectar
els tres habitatges que estaven destinats a les vivendes dels mestres a la Roca
Centre, ubicades en el C/ Prat de la Riba 20, 22 i 24, i així poder utilitzar-les per
altres usos, informo el que segueix.
ANTECEDENTS
1.- Consultat l’inventari municipal consta que en el C/ Prat de la Riba número 20,
22 i 24 hi ha tres habitatges anomenats vivendes dels mestres. Són béns de domini
públic municipal afectats a un servei públic.
2.- La construcció d’aquestes vivendes va ser executada pel propi Ajuntament
l’any 1967 i el sòl és urbà qualificat de sistema d’equipament vari.
3.Aquests
habitatges
tenen
les
referències
cadastrals
següents:
3744505DG4034S0001WY, 3744506DG4034S0001AY, 3744507DG4034S0001BY a
nom de l’Ajuntament.
4.- Aquests edificis estan adjacents a la parcella on està ubicat l’Institut
d’Educació Secundària La Roca.
5.- En data 30/04/12 l’Arquitecta municipal i l’Arquitecte Tècnic municipal han
emès un informe el qual diu en la seva literalitat el que segueix.
“En data 05/03/12 s’ha efectuat visita de comprovació de l’estat de conservació
de tres habitatges adossats ubicats al C/ Prat de la Riba 20, 22 i 24, amb les
referències cadastrals 3744505DG4034S0001WY, 3744506DG4034S0001AY i
3744507DG4034S0001BY respectivament.
Els tres immobles es troben en sòl urbà consolidat del nucli de La Roca Centre. La
qualificació urbanística del sòl, segons el Pla General d’Ordenació Urbana de La
Roca del Vallès, correspon a Sistema d’equipaments generals d’àmbit
preferentment municipal (clau Ev).
Segons certificació cadastral descriptiva i gràfica dels béns immobles de
naturalesa urbana abans esmentats, la construcció d’aquests immobles data de
l’any 1967 (veure annex 1).
Segons l’ortofoto de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, de data novembre de
2010, el conjunt dels 3 habitatges limita a nord i est amb el solar on es troba
edificat l’Institut d’Educació Secundària “Sant Jordi”, a l’oest amb el C/ Prat de la
Riba, i a sud amb solar edificat (veure annex 2).
Segons les fitxes de l’Inventari de Béns i Immobles de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès corresponents als habitatges dels mestres de la Roca, de data 05/10/2001
(veure annex 3):
•

l’immoble amb referència RC-18/E-1 (situació Prat de la Riba, 20) té una
superfície total construïda de 74m2, i consta de PB+PP amb 37m2 cadascuna.
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•
•

l’immoble amb referència RC-18/E-2 (situació Prat de la Riba, 22) té una
superfície total construïda de 74m2, i consta de PB+PP amb 37m2 cadascuna.
l’immoble amb referència RC-18/E-3 (situació Prat de la Riba, 24) té una
superfície total construïda de 74m2, i consta de PB+PP amb 37m2 cadascuna.
Segons consulta al projecte constructiu corresponent al Pla Nacional d’Escoles
Rurals - habitatges per mestres en dos plantes (juny 1958), l’edifici consta d’una
d’estructura clàssica de planta rectangular de PB+PP, amb murs de càrrega de
fàbrica massissa de 2,90m de crugia, amb coberta de doble taulell ceràmic
encadellat sobre envanets de sostremort, i acabat amb teula corba a dues
aigües.
Segons visita ocular realitzada sembla ser que els habitatges es troben
desocupats des de fa temps. L’estat de deteriorament del seu interior és alt per la
manca de manteniment de l’edifici i els robatoris que han patit els habitatges.
Actualment no presenten les condicions d’habitabilitat establertes pel Decret
55/2009 pels següents motius:

•
•
•
•
•

Absència de la majoria de fusteries exteriors i mal estat en les interiors, que no
fan les construccions estanques a les aigües pluvials.
Humitats en coberta que afecten les dependències de la planta primera de
l’habitatge situat al C/ Prat de la Riba, 22.
Absència o mal estat de gran part del mobiliari i equipament de cuina i
cambra higiènica, i manca de la installació complerta d’aigua freda i calenta
en aquestes dependències.
Existència de desnivells superiors als 60 cm. sense elements protectors o baranes
resistents als cops.
Deficients condicions higièniques per la brutícia a l’interior dels habitatges i patis
circumdants.
Conclusions:

1.

2.

Actualment les característiques físiques de l’immoble no reuneixen les
condicions requerides per atendre la finalitat a la qual està afectat.
Els habitatges es troben deshabitats i tenen més de 25 anys d’antiguitat”
6.- En data 02 de maig de 2012 l’Enginyer Municipal ha emès el següent informe:
“Des dels serveis tècnics municipals s’emet el següent informe, referent als serveis
existents a les parcelles corresponents als habitatges dels mestres de La Roca.
Es tracta de tres immobles al carrer Prat de la Riba:

•
•
•

Immoble amb referència RC-18/E-1, al carrer Prat de la Riba, 20
Immoble amb referència RC-18/E-2, al carrer Prat de la Riba, 22
Immoble amb referència RC-18/E-3, al carrer Prat de la Riba, 24
Consultada la documentació existent a l’Ajuntament referent a les parcelles,
aquestes disposen dels següents serveis:

•
•
•

Subministrament d’aigua potable
Connexió a clavegueram
Subministrament d’energia elèctrica
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Respecte a l’entorn, les parcelles es troben dins d’un sector urbanitzat, amb
accés rodat, estant les vies que envolten les parcelles pavimentades, tant en
calçada com en voreres. .../...”
Vist que els tres edificis ubicats en el C/ Prat de la Riba número 20, 22 i 24 són béns
de domini públic demanials afectats actualment a les vivendes dels mestres, però
que a data d’avui estan deshabitats i tenen més de 25 anys.
Atès que la legislació aplicable ve determinada pel Decret 212/1994, de 26 de
juliol, el qual regula l’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics
escolars.
Vist que aquest decret indica en el seu article 1.1 que els edificis públics escolars
que siguin de propietat municipal només podran ser destinats a uns altres serveis
o finalitats prèvia autorització expressa de desafectació que ha d’atorgar el
Departament d’Ensenyament.
Atès que l’autorització de desafectació podrà ser atorgada d’ofici o a petició de
l’Ajuntament que tingui la titularitat demanial.
Atenent que segons l’article 5.1 g) del Decret 212/1994 diu literalment que es
podrà autoritzar la desafectació de vivendes de mestres, d’ofici o a instància de
l’ajuntament afectat, quan la vivenda hagi quedat deshabitada i tingui més de
25 anys d’antiguitat.
Atès que la sollicitud ha de presentar-se d’acord amb el que assenyala l’article
7.1 del Decret davant la Delegació territorial corresponent del Departament
d’Ensenyament.
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.- SOLLICITAR al Departament d’Ensenyament l’autorització prèvia per a
la desafectació dels tres edificis municipals ubicats en el C/ Prat de la Riba
número 20, 22 i 24 amb referències cadastrals 3744505DG4034S0001WY,
3744506DG4034S0001AY i 3744507DG4034S0001BY respectivament, per tal de
poder destinar aquestes finques a altres serveis i usos públics, atenent el Decret
212/1994.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació
que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. “

B-2. Sollicitud al Departament d’Ensenyament l’autorització
desafectació de l’edifici de planta baixa i dues plantes pis,
habitatges, dos per planta, ubicat en el C/ Canàries número 12
referència cadastral 1660503DG4016S0001HO per tal de poder
finques a altres serveis i usos públics, atenent el Decret 212/1994.

prèvia per a la
que consta de 6
de la Torreta amb
destinar aquestes

Sr. Alcalde.- Passem a votació el punt B-2 del carrrer Canàries.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual,
literalment, diu:
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“Vist l’informe emès per l’Arquitecte Tècnic Municipal en data 16/07/12 del qual
es desprèn que hi ha un edifici amb 6 habitatges de domini públic municipal
destinats a vivendes per als mestres ubicats en el C/ Canàries 12 de la Torreta
que poden ser desafectats per a aquest ús perquè ja no reuneixen les condicions
requerides per atendre la finalitat a la qual estan afectades, i perquè es troben
deshabitats i tenen més de 25 anys d’antiguitat.
Vist l’informe emès per la Secretària en data 16/07/12 part del qual diu en la seva
literalitat:
“En relació a la necessitat manifestada des de l’equip de govern de desafectar
l’edifici que conté 6 habitatges que estaven destinats a les vivendes dels mestres
a la Torreta, ubicades en el C/ Canàries 12, i així poder utilitzar-les per altres usos,
informo el que segueix.
ANTECEDENTS
1.- Consultat l’inventari municipal consta que en el C/ Canàries 12 hi ha un edifici
que conté sis habitatges anomenats vivendes dels mestres, en planta baixa i 2
plantes pis. Són béns de domini públic municipal afectats a un servei públic. El sòl
està classificat d’urbà i qualificat de sistema d’equipament vari.
2.- Segons certificació cadastral la construcció d’aquest immoble data de l’any
1970.
3.Aquests
habitatges
tenen
una
sola
1660503DG4016S0001HO a nom de l’Ajuntament.

referència

cadastral:

4.- Aquest edifici està construït en una finca de superfície 390 m2, superfície
construïda dels 6 pisos és de 510 m2. L’edifici es distribueix és dos pisos per planta.
5.- En data 16/07/12 l’Arquitecte Tècnic municipal ha emès un informe el qual diu
en la seva literalitat el que segueix.
“En data 16/07/12 s’ha efectuat visita de comprovació de l’estat de conservació
de l’edifici d’habitatges ubicats al C/ Canàries 12 de la Torreta, amb referència
cadastral 1660503DG4016S0001HO.
L’immoble es troba en sòl urbà consolidat del nucli de La Torreta. La qualificació
urbanística del sòl, segons el Pla General d’Ordenació Urbana de La Roca del
Vallès, correspon a Sistema d’equipaments varis (clau ev).
Segons certificació cadastral descriptiva i gràfica dels béns immobles de
naturalesa urbana abans esmentats, la construcció d’aquests immobles data de
l’any 1970 (veure annex).
Segons l’ortofoto de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, de data novembre de
2010, l’edifici limita a nord amb terreny on s’ubicava l’antic edifici del parvulari de
la Torreta, a l’est amb resta del solar i plaça Valldeoriolf, al sud amb resta de solar
i carrer Avda. de València i a l’oest amb el carrer Canàries.
Segons les fitxes de l’Inventari de Béns i Immobles de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, aquest edifici correspon als habitatges dels mestres de la Torreta. Consta
de planta baixa i dos plantes pisos amb dos habitatges per planta i amb un total
de 6 habitatges.
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L’edifici es disposa sobre un solar de 390 m2 de superfície amb una ocupació de
170m2 i un sostre edificat de 510m2.
Segons visita ocular realitzada sembla ser que els habitatges es troben
desocupats des de fa temps.
No es disposa de serveis, el subministrament d’aigua, electricitat, telefonia, etc
han estat donats de baixa.
L’estat de deteriorament del seu interior en els pisos als que s’ha pogut accedir al
seu interior (baixos 1a, baixos 2a i tercer 2a) és alt per la manca de manteniment
de l’edifici.
Actualment els pisos als que s’ha pogut accedir-hi no presenten les condicions
d’habitabilitat establertes pel Decret 55/2009 pels següents motius:
-

-

Humitats en coberta que afecten les dependències de la planta segons.
Absència o mal estat de gran part del mobiliari i equipament de cuina i
cambra higiènica, i manca de part de la installació complerta d’aigua freda i
calenta en aquestes dependències.
Deficients condicions higièniques per la brutícia a l’interior dels habitatges i patis
circumdants
Conclusions:

3.

4.

Actualment les característiques físiques de l’immoble no reuneixen les
condicions requerides per atendre la finalitat a la qual està afectat.
Els habitatges es troben deshabitats i tenen més de 25 anys d’antiguitat”
6.- Consultat el padró municipal consta que en l’actualitat no hi ha cap persona
empadronada en els pisos esmentats.”
Vist que l’edifici ubicat en el C/ Canàries 12 és un bé de domini públic demanial
afectat actualment a les vivendes dels mestres, però que a data d’avui està
totalment deshabitats i tenen més de 25 anys.
Atès que la legislació aplicable ve determinada pel Decret 212/1994, de 26 de
juliol, el qual regula l’autorització prèvia a la desafectació d’edificis públics
escolars.
Vist que aquest decret indica en el seu article 1.1 que els edificis públics escolars
que siguin de propietat municipal només podran ser destinats a uns altres serveis
o finalitats prèvia autorització expressa de desafectació que ha d’atorgar el
Departament d’Ensenyament.
Atès que l’autorització de desafectació podrà ser atorgada d’ofici o a petició de
l’Ajuntament que tingui la titularitat demanial.
Atenent que segons l’article 5.1 g) del Decret 212/1994 diu literalment que es
podrà autoritzar la desafectació de vivendes de mestres, d’ofici o a instància de
l’ajuntament afectat, quan la vivenda hagi quedat deshabitada i tingui més de
25 anys d’antiguitat.
Atès que la sollicitud ha de presentar-se d’acord amb el que assenyala l’article
7.1 del Decret davant la Delegació territorial corresponent del Departament
d’Ensenyament.
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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.- SOLLICITAR al Departament d’Ensenyament l’autorització prèvia per a
la desafectació de l’edifici de plant 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:
baixa i dues plantes pis, que consta de 6 habitatges, dos per planta, ubicat en el
C/ Canàries número 12 de la Torreta amb referència cadastral
1660503DG4016S0001HO, per tal de poder destinar aquesta finca a altres serveis i
usos públics, atenent el Decret 212/1994.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació
que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. “

S’incorpora a la sessió plenària, el Sr. Albert Gil, a les 20 hores i 14 minuts.

B-3. Ratificació dels acords adoptats per la resolució d’alcaldia número 444, mitjançant
la qual s’anuncia la convocatòria pública per a l’elecció de jutge/essa de Pau i del
seu substitut/a per al municipi de la Roca del Vallès i s’acorda el període per a la
presentació de sollicituds sigui 15 dies comptats a partir de l’endemà de la data de
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Sr. Alcalde.- Passaríem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de la ratificació dels
acords adoptats per la resolució d’alcaldia número 444, mitjançant la qual s’anuncia
la convocatòria pública per a l’elecció de jutge/essa de Pau i del seu substitut/a per al
municipi ...Sí, el Sr. Albert Gil si vol incorporar-se. Estem començant tot just el punt
tercer.
Sra. Secretària, el Sr. Albert Gil, d’Esquerra Republicana de Catalunya, s’incorpora al
plenari tot just quan comencem el punt tercer de l’ordre del dia per a l’elecció de
jutge/essa de Pau i del seu substitut/a per al municipi de la Roca del Vallès i s’acorda
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. Aquesta resolució és del 3 de maig, la resolució que hem de ratificar, ha
donat peu a la publicació i ha donat peu a que es presentés la candidatura de
l’actual jutge, el Sr. Antonio Pujals Galobart i també ha presentat la seva candidatura,
com a jutge substitut, el Sr. Juan Diego González, que és també el que actualment
ocupava aquest càrrec, per tant, la proposta seria, ja apart de ratificar la
convocatòria, seria la d’elegir com a jutge titular de pau al Sr. Antoni Pujals Galobart i
com a jutge de pau substitut al Sr. Juan Diego González Piñatel. Algun comentari, Sr.
Miquel Estapé, en nom del PSC?
Sr. Estapé.- Simplement donar el nostre suport i el nostre agraïment al jutge per aquesta
tasca que està realitzant tan bé.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, ens sumem, precisament, a aquest agraïment perquè el
jutge de pau és una persona que està en una edat avançada i que és molt d’agrair,
aquest matí quan entrava a l’ajuntament me l’he trobat i cada dia ve en plena
disposició i amb ganes de treballar.
Passem a votació?
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Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual, literalment, diu:
“Vist que en data 03/05/12 es va dictar la següent resolució número 444 que ha
de ser ratificada pel ple de la corporació:
“Vist que en data 26/04/12 amb NRGE 2469/12 ha tingut entrada un ofici
de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
pel que comunica la proximitat de la finalització del termini de quatre anys
pel que foren nomenats l’actual jutge de pau i el seu substitut.
Vist que també es feia tramesa de l’acord de 17 d’abril de 2012 pel que es
requereix a l’Ajuntament l’inici dels tràmits per proposar les persones que
hauran de desenvolupar aquestes funcions durant el proper període.
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.
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 i del seu 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.
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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.
Vist que l’anunci ha estat publicat en el BOPB en data 16 de maig de 2012.
Vist que en data 31/05/12 amb NRGE 3389/12 el Sr. Antonio Pujals Golobart ha
presentat la seva candidatura per obtenir la plaça de jutge titular del jutjat de
Pau de la Roca del Vallès.
Vist que en data 01/06/12 amb NRGE 3450/12 el Sr. Juan Diego Gonzàlez Piñatel
ha presentat la seva candidatura per obtenir la plaça de jutge substitut del jutjat
de Pau de la Roca del Vallès.
Vist que els candidats són els actuals titulars dels càrrecs esmentats.
Vist que l’article 101 de la LOPJ estableix 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.
Atès que els jutges de pau i els seus substituts han de ser escollits pel 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, i en el cas
que no hi haguessin el ple els escolliria lliurement.
Vist que l’article 102 de la LOPJ preveu que podran ser nomenats jutges de pau,
tant titular com substitut, els qui, no essent llicenciats en dret, reuneixin els requisits
establerts a la llei per a l’ingrés en la carrera judicial, i no estiguin inclosos en cap
de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes pel desenvolupament
de les funcions judicials, llevat de l’exercici de les activitats professionals o
mercantils.
Dels aspirants que s’han presentat cal assenyalar que el Sr. Antonio Pujals i
Golobart, jubilat, que ha ocupat el càrrec com a jutge de pau en el darrer
mandat compta amb experiència acreditada havent exercit el seu càrrec amb
la deguda i satisfactòria diligència. Per altra banda el Sr. Juan Diego Gonzàlez
Piñatel, director gerent de l’empresa IGNIS SINISTER S.L. que és una empresa
d’investigació en l’origen i les causes de sinistres per incendis i explosions, ha estat
el jutge de pau substitut en el darrer mandat i també ha realitzat la seva tasca
satisfactòriament.
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 444 de
data 03/05/12 transcrita en la part expositiva.
SEGON.- ELEGIR el Sr. ANTONIO PUJALS I GOLOBART com a jutge de pau titular i el
Sr. JUAN DIEGO GONZÀLEZ PIÑATEL com a jutge de pau substitut del Jutjat de Pau
de la Roca del Vallès, per un període de quatre (4) anys.
TERCER.- CERTIFICAR que els candidats elegits no incorren en els motius
d’incapacitació per càrrec previstos en l’article 303 de la LOPJ.
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QUART.- ADJUNTAR al present acord certificat acreditatiu del quòrum del present
acord, així com el currículum vitae dels elegits, fotocòpia del BOPB on han estat
anunciades les vacants i una fotocòpia del DNI dels escollits.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords al jutjat degà de Granollers i a la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè aqueta última
procedeixi al nomenament de les anteriors persones escollides.
SISÈ.- NOTIFICAR el present acords als interessats, així com al Jutjat de Pau de la
Roca del Vallès. “

B-4. Ratificació de la resolució d’alcaldia número 533 de data 25 de maig de 2012, en
la qual se sollicita a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que incorpori
d’ofici l’eliminació d’uns articles del document corresponent a la Modificació puntual
del Pla general d’ordenació sobre imprecisions normatives i errors materials
Sr. Alcalde.- Passem al quart punt de l’ordre del dia que tracta de la ratificació de la
resolució d’alcaldia del 30 de maig de 2012 que tracta de la ratificació de la resolució
d’alcaldia número 533 de data 25 de maig de 2012, en la qual se sollicita a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que incorpori d’ofici l’eliminació d’uns
articles del document corresponent a la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació sobre imprecisions normatives i errors materials.
Bé, doncs es tracta d’un document que el plenari va aprovar inicialment el 21 de maig
de 2009, per tant, ja fa uns quants anys i que ha tingut una sèrie de recorreguts i de
vicissituds. El 21 de gener de 2010 es va aprovar provisionalment i es remetre a la
Comissió Territorial d’Urbanisme, la qual en sessió de 13 de maig, va suspendre
l’aprovació definitiva i va demanar una sèrie d’esmenes que s’havien d’incorporar.
Això es va fer finalment. Es va verificar un text refós el 18 de novembre de 2010 i es va
tornar a remetre a la Comissió Territorial d’urbanisme. El document, val a dir, que ja
està aprovat definitivament, arran de la resolució d’alcaldia en què es fa una simple
correcció d’uns articles. La Comissió Territorial d’Urbanisme el 7 d’abril de 2011 aprovà
definitivament la modificació i condicionava l’executivitat a la presentació d’un text
refós. Aquest Text refós es va verificar pel ple municipal el 26 de gener de 2012. es va
tornar a enviar i es va revisar per part de l’àrea de territori, es va tornar a enviar a la
Comissió d’Urbanisme i finalment, es sollicitava a la Comissió Territorial que incorporés
l’eliminació dels articles que ens han demanat ara i que són els que verifiquem ara. No
sé si ho podem veure. Bé, els article eliminats fan referència a l’ús de les sotacobertes
que si havien de ser habitables o no, hi havia una discrepància entre els nostres serveis
tècnics i amb la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat en una alçada. Amb
l’alçada exterior no hi havia cap problema perquè està regulada com a alçada
reguladora màxima, depenent de les zones, però interiorment, la Comissió
d’Urbanisme, la Direcció General d’Urbanisme ens demanava que poséssim una
alçada de màxima de 40 cm. Amb aquesta alçada, la coberta és totalment inhàbil i a
més està molt per sota de l’alçada reguladora màxima. Es creava, a més a més, un
greuge comparatiu amb els municipis de l’entorn. Nosaltres proposàvem una alça da
de 90 com que això sí que donava peu a l’ús que, de fet, durant 20 d’anys d’aplicació
del Pla general ha estat fent d’aquests espais i s’està fent incorrectament. Són espais
que la major part de promotors o propietaris no han declarat i que, per tant, no
meriten IBI. El que volíem, per tant, és controlar i regular tots aquests espais. Els
municipis veïns de Granollers, Cardedeu i les Franqueses. Aquesta alçada de 90 cm
està admesa, en el cas nostre no. Això feia referència a un sector de la torreta i a
sectors de la Roca i aquí tenim una imatge. Aquesta imatge és la que d’alguna
manera explicar el que passaria. A la part superior veiem com a les tres imatges de
dalt amb les fondàries edificables, amb els 40 cm d’alçada, doncs realment aquests
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espais no tenen cap mena d’aprofitament i, en canvi, amb l’alçada que proposàvem
nosaltres, hi ha moments en què hi ha molt poca utilització conforme la fondària
edificable és curta, però quan la fondària edificable és més àmplia i, en tot cas, seria
la imatge inferior de la dreta, donava peu a una utilització més clara d’aquests espais.
La realitat és que durant aquests 20 anys i durant diferents etapes d’aplicació del Pla
General, aquests espais s’han anat construint i existeixen i, per tant, el que volíem era
regular-ho. No hi ha hagut manera de trobar un acord amb la Direcció General
d’Urbanisme i hem arribat a la conclusió que era millor deixar l’articulat tal com estava
perquè el que ens permet això és que, tot i que no estigui donat d’alta, com a mínim,
poden existir i els ciutadans els poden utilitzar. Això sí, no els podem posar en llicències
d’obra, no els podrem autoritzar formalment i no podem cobrar IBI sobre aquests
espais que és una mica la discrepància.
Llavors l’acord va ser, retirem aquest article i amb l’article retirat, la resta passaven per
la Comissió Territorial d’Urbanisme que em sembla que això ho va aprovar el 31 de
maig de 2012.
Evidentment és imprescindible que el plenari ratifiqui la resolució d’alcaldia perquè si
no aquests acords de la Comissió d’Urbanisme serien nuls i hauríem de comunicar-los
que la resolució no està ratificada i que l’òrgan competent que és el plenari és el que
ha de donar la conformitat a la retirada d’aquest article. Entenem que aquest és un
mer tràmit perquè és un tràmit que s’ha de fer perquè és el plenari l’òrgan competent
i, per tant, esperem que això es pugui aprovar i que es pugui remetre a la Comissió
territorial d’Urbanisme per a la seva executivitat de que sigui publicat en el diari oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Algun comentari Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Gràcies. Doncs malauradament, no podrem arreglar un problema dels darrers
20 anys com ha dit vostè. El control i la regulació no s’ha efectuat per part de ningú.
Tots sabem que això es fa i quan hem parlat del tema, sempre surt la possibilitat que
desconegui del fet aquest, que hagi comprat mal informat o el que sigui. Llavors,
nosaltres el que proposem és de fer un seguiment als promotors constructors del poble,
assegurant-nos que ningú compra desinformadament, mirar el que es ven com a un
pis dúplex quan sabem que no pot ser un dúplex, doncs fer un seguiment des de la
part municipal i quan estiguem segurs que la gent està comprant sabent el que
compra, aleshores actuem fent inspeccions al cap d’un temps i si enganxem a fent
que està utilitzant un espai que no és útil habitable per ser habitat, doncs fem servir els
mecanismes que tenim com a ajuntament i fem el que sigui necessari. Si no el que
estem fent és molt bé, retirem aquests punts perquè si no això no es pot aprovar i si no,
no tira endavant, però seguim amb la mateixa història. Sabem que s’utilitza, sabem
que els promotors d’aquest poble ho fan servir, però no hi prenem cap decisió. Doncs
bé, retirem-lo, perfecte, però llavors posem-nos a fer una altra feina. Assabentar-nos
que no es fa publicitat enganyosa perquè suposo que això és una cosa que
municipalment podem fer un seguiment, només cal passar per davant d’aquests
constructors promotors i veure com anuncien aquests pisos i fem la feina que ens
pertoca com a ajuntament. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Albert Gil. Bé en tot cas, totalment d’acord amb les
paraules del Sr. Albert Gil. La normativa és la que tenim entenem que és una
alternativa més adequada i més generosa que la que ens proposava com a
alternativa la Direcció general d’Urbanisme. Al final era una qüestió estètica. La
persona que ha d’informar aquest expedient considerava que el fet de donar més
alçada al frontis donava peu a un tipus d’edificacions de poc rigor estètic perquè
tenien un teixit molt alt d’edificació d’obra per sobra de la darrera cornisa i això
donava peu a un problema estètic amb les edificacions que s’està donant amb molts
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edificis. Per desgràcia, les normatives no fan arquitectura, simplement regulen i poca
cosa més i l’arquitectura s’ha de fer d’una altra manera, no, per tant, vam tenir
discrepàncies amb la persona concreta que havia d’informar d’aquest document, hi
ha diverses discrepàncies. Ara recordo una a tall d’anècdota que era sobre les
tanques. El Pla general regulava 60 cm d’alçada massissa. Això era un conflicte
continu perquè els ciutadans construïen 1 metre i quan els serveis tècnics anaven a
donar les primeres ocupacions, no podien autoritzar-les perquè les tanques tenien més
alçada de l’autoritzada en llicència i que l’autoritzada i legalitzable per normativa. La
direcció general d’Urbanisme en l’any 2009-2010 ens va contestar que trencaríem
l’estètica del municipi i això clar, els vam convidar a venir a visitar el municipi perquè
en aquell moment semblava un desconeixement total del que estava passant aquí. La
realitat és que les tanques tenien molta més alçada des de fa molt anys. No només 20
d’aplicació del Pla General, sinó molts més de quan s’aplicaven les normes subsidiàries
de planejament i, per tant, la realitat del municipi era una altra. El que hem fet,
precisament, és adequar molts dels articles a la situació de conflictivitat que es produïa
entre la ciutadania. Ja no promotors, sinó autopromotors, particulars que volien
resoldre els temes edificatoris que topaven amb l’articulat i topaven contínuament
dificultant la feina dels serveis tècnics. El que hem fet és avançar molt amb aquest
document de modificació, hem valorat que era molt millor tirar endavant sense aquest
article perquè havíem entrat en un cul de sac, en un carrer sense sortida i hem cregut
que era molt més important que tirés endavant, atès el temps de tramitació, que
desencallava molts altres problemes i quedava aquest que, en tot cas, ja el resoldrem
quan fem el POUM. Volen afegir alguna cosa?
Sr. Albert Gil?
Passem a votació?

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots favorables manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, P.P i d’ERC i 7 abstencions manifestades pels
regidors del grup municipal del PSC, el qual, literalment, diu:
“Vist que en data 25/05/12 l’Alcalde va emetre una resolució amb el número 533
que havia de ser ratificada pel ple, la qual diu en la seva literalitat:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament en data 21 de maig de 2009 va aprovar
inicialment la Modificació puntual del Pla General d’ordenació sobre
imprecisions normatives i errors materials i adequació al traçat de noves
infraestructures, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament i formulat per
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en sessió de data 21 de
gener de 2010, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment el text de la
Modificació puntual del Pla General d’ordenació sobre imprecisions normatives i
errors materials.
Vist que aquest document va ser notificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme, i
aquesta un cop valorat i informat l’expedient, en sessió de data 13 de maig de
2010 va adoptar l’acord de suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació
puntual del Pla General d’ordenació sobre imprecisions normatives i errors
materials, fins que mitjançant un text refós verificat pel Ple, s’incorporessin tot un
seguit de prescripcions assenyalades en l’esmentat acord.
Atès que es va redactar un text refós que va ser aprovat pel ple de la corporació
en sessió de data 18 de novembre de 2010, i en el document del text refós es va
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incorporar un apartat 0 previ a la memòria on es justificava el compliment de les
prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
Atès que es va donar trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme del text refós
verificat pel ple, i la Comissió Territorial d’Urbanisme va adoptar l’acord en sessió
de 07 d’abril de 2011 que aprovava definitivament la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació sobre imprecisions normatives i errors materials, de la Roca
del Vallès, però supeditant la publicació al DOGC i per tant la conseqüent
executivitat a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que
va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat.
Atès que aquest segon Text Refós que sollicitava la CTUB, va ser verificat pel Ple
Municipal de data 26 de gener de 2012.
Vist que un cop revisat per part de l’Àrea de Territori aquest segon text refós de
Modificació puntual del Pla General d’ordenació sobre imprecisions normatives i
errors materials, s’ha comprovat que existeix unes incongruències en els articles,
106.3, 369.3, 368.4, 368.5, 389.5, respecte al document corresponent a la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació sobre imprecisions i
modificacions normatives aprovat provisionalment pel Ple municipal de
26/1/2012, aquesta Alcaldia Resol:
Primer.- Sollicitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que incorpori
d’ofici l’eliminació dels següents articles del document corresponent a la
Modificació puntual del Pla general d’ordenació sobre imprecisions normatives i
errors materials (verificat pel Ple municipal de 26/1/2012:
Articles: 106.3
368.3
368.4
368.5
389.5
Segon.- Ratificar el present acord en el proper Ple de la corporació a celebrar.”
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 la resolució d’alcaldia número 533 de data 25 de maig de
2012 en tots els seus termes.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona. “

B-5. Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del PGOU sobre imprecisions i
modificacions normatives de La Roca del Vallès, d’acord amb la Resolució de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de sessió 31 de maig de 2012.
Sr. Alcalde.- Passem al cinquè punt de l’ordre del dia que tracta de la verificació del
Text Refós de la Modificació Puntual del PGOU sobre imprecisions i modificacions
normatives de La Roca del Vallès, d’acord amb la Resolució de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de sessió 31 de maig de 2012.
Aquest és un document que tramitem en parallel a l’altre. De fet, a l’inici del mateix
document, en aquest conflicte amb la Direcció General, aquests tres articles que
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tocarem en aquest punt, ens vam demanar també que sortissin. Finalment, amb el
canvi de govern de la Generalitat de Catalunya i en converses amb la Direcció
General d’Urbanisme, van entendre el que estàvem proposant i va entendre que
apellàvem al sentit comú. Aquest document toca tres aspectes fonamentals. Un és
que els equipaments municipals, aquest edifici és un exemple, quan hem hagut
d’ampliar aquest edifici, teníem unes dificultats d’ocupació, edificabilitat i d’alçada .
En aquest cas, en l’edifici de Can Sol ens va afectar l’alçada. Aquest és un edifici
històric, és un edifici que té una alçada superior i la limitació d’alçada de 15 metres no
permetia construir la segona planta. Per tant, aquí hem hagut de fer soterrani, baixa 1ª
i la segona no la hem pogut exhaurir perquè la normativa no ho permetia. En
l’ampliació del centre cívic de Santa Agnès, hem hagut de quedar-nos amb uns
metratges perquè l’edificabilitat només permetia un 0.9. Això ho hem passat ara a un 1
d’eficabilitat. Això d’alguna manera afavoreix els equipaments públics, els privats no.
Només els equipaments de titularitat pública. Aquest era un dels aspectes. L’altre
aspecte fa referència a les construccions auxiliars que tenen consideració de tals. Es
defineixen ben bé quines són: piscines, barbacoes, casetes de maquinària, etc. i a
l’ocupació d’aquests elements d’edificació auxiliar en substitució de terres, depenent
de la topografia. Hi ha molts llocs del municipi. Com per exemple l’urbanització la
Pineda, Rocatomba, Sant Carles. El sector Rocatomba, on la topografia dificulta molt
la implantació de l’edificació pels importants pendents i al poder disposar de la
substitució de terres que rectifica la topografia i la recupera i permet ubicar aquests
espais amb les línies de separació i permet ocupació. Aquí també va haver un
conflicte amb la Direcció General, ens van demanar que les piscines computessin com
a ocupació. Això era una barbaritat perquè la piscina restava un 5% d’edificabilitat
sobre el 30 possible. Una parcella de 400 metres, la piscina s’emportava 20 metres
quadrats d’edificabilitat, amb la qual cosa dificultava molt que una planta que podria
fer 120 es quedava limitada a 100. Això ho van entendre i hem trobat una solució de
compromís que és que l’edificabilitat auxiliar es pot afegir, per tant, la solució final és
que tenim més edificabilitat. Tenim el 30 % en parcelles d’entre 400 i 600 metres, el 26
en parcelles superiors a 600 i reduccions en funció del pendent, però tenim aquest
afegit d’un 5 % que no descompta de l’edificació i que, a més a més, es pot posar en
línia de carrer o adossada al veí si compleix una sèrie de paràmetres d’ocupació i
respecte als perfils de la topografia original i finalment, hi ha un tercer punt que fa
referència a la desafectació de xamfrans en el nucli antic de la Roca i en la zona 3B, si
no recordo malament de la Torreta. Aquests xamfrans estaven totalment consolidats i
en el moment en què algú es plantejava fer petites obres de reforma, ampliació, etc.
Als serveis tècnics municipals i jurídicament s’havia de demanar la cessió del xamfrà. La
cessió del xamfrà podria arribar a ser un problema per aquestes petites edificacions i
tampoc tenia sentit en les noves edificacions en un cas d’enderroc i d’obra nova
perquè trencava les tipologies. Aquests nuclis urbans consolidats, ja tenen una trama
urbana sense xamfrans. El xamfrà és un element que, precisament, es proposa
precisament, en mesures de prioritat a la vialitat rodada, és a dir per augmentar la
visibilitat de les cruïlles i afavorir el trànsit rodat. Els criteris amb els quals estem
treballant, actualment, en el municipi és limitar les velocitats del trànsit rodat i afavorir
el pas dels vianants, de les persones amb mobilitat reduïda, l’adaptabilitat de les
cruïlles, etc. Tota l’actuació que es va fer en el FEIL de la Torreta anava en aquest sentit
i, per tant, vincula la desafectació d’aquests xamfrans i les actuacions de vianalització
que s’han fet en aquest sentit, també van en aquesta línia de tal manera que no té
cap sentit mantenir aquests xamfrans i aquest seria un altre aspecte. La comissió
d’urbanisme també ens demana verificar aquest text refós, en aquest cas. Aquest no
està aprovat i, per tant, l’enviem per a la seva aprovació. És un text ja pacta i, per tant,
entenem que un cop ho rebi la Comissió Territorial d’Urbanisme el que farà és
programar-ho en la propera comissió, al setembre, i donar peu a l’aprovació definitiva.
De manera que hauríem acabat tot aquest procés d’actualització del Pla General de
l’any 91, que estava en una situació d’un cert absoletisme. Algun comentari?
Passem a votació
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Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots favorables manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, P.P i d’ERC i 7 abstencions manifestades pels
regidors del grup municipal del PSC, el qual, literalment, diu:
“Vist que el Ple de la corporació va adoptar un acord en data 24/11/11 pel que
aprovava inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbana
sobre imprecisions i modificacions normatives redactat per tècnics de
l’Ajuntament de les Àrees de Territori i Sostenibilitat i Serveis Centrals, i formulat per
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en sessió de data 26 de
gener de 2012, va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment el text de la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana sobre imprecisions i
modificacions normatives.
Vist que una vegada notificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme, aquesta un
cop valorat i informat l’expedient, en sessió de data 31 de maig de 2012 va
adoptar l’acord de suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual
del Pla General d’ordenació sobre imprecisions i modificacions normatives, fins
que mitjançant un text refós verificat pel Ple, s’incorporessin tot un seguit de
prescripcions assenyalades en l’esmentat acord.
Atenent que els serveis tècnics municipals han elaborat en el mes de juliol de
2012 un Text refós que han adaptat a les prescripcions assenyalades per la CTUB.
Vist que l’òrgan que va aprovar provisionalment el document va ser el Ple de la
corporació.
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.- Verificar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès sobre imprecisions i modificacions
normatives redactat per tècnics municipals en el mes de juliol de 2012, en
execució de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
en sessió celebrada en data 31 de maig de 2012.
SEGON.- Remetre per triplicat, i degudament diligenciat, el Text Refós esmentat a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a que s’aprovi, es publiqui i
així sigui plenament executiu. “
B-6. Ratificació de la resolució d’alcaldia número 713 de data 10 de juliol de 2012, en
què se sollicita a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que incorpori la
documentació que s’adjunta en la resolució i que la tingui en compte per a
l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
de la Roca del Vallès consistent en l’Adequació al traçat del tren d’alta velocitat.
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia que tracta de la ratificació de
la resolució d’alcaldia número 713 de data 10 de juliol de 2012, en què se sollicita a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que incorpori la documentació que
s’adjunta en la resolució i que la tingui en compte per a l’aprovació definitiva de la
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès
consistent en l’Adequació al traçat del tren d’alta velocitat.
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Aquest és un document que també fa un cert temps que està en tràmit i que és la
desafectació completa del TGV. El TGV , en aquest moment, passa per la seva traça
Nord-oest i la traça antiga la que teníem com a reserva de sòl, com afectació
d’infraestructura ferroviària entre els barris de Can Colet, Can Borrell i el nucli de Roca
centre, que la imatge apareix en color groc. Aquesta traça, en aquest moment, el Pla
General la marcava inhabilitant l’edificació d’algunes parcelles o afectant, deixant
en afectació altres parcelles amb la qual cosa disminuïa la situació d’aquests
immobles com ara el PIC-PAC de Can Colet. Enteníem que aquesta traça es podia
desafectar. Inicialment, va formar part del document que hem vist fa 2 punts. Ens van
demanar que ho tramitéssim a part.
Vam tramitar primer només la part urbana, que era la que podia tenir incidències
sobre les regularitats d’immobles que podien ser susceptibles d’edificar i finalment la
Direcció General d’Urbanització ens va demanar que féssim el tràmit de tota la traça,
del sòl no urbanitzable també, per tant, el document afecta i desafecta. Afecta a la
nova traça que ja estava validada pel document de l’ADIF, el document
d’implantació de la infraestructura, que ja està construïda i desafecta la traça que no
necessita.
El que ens estan demanant ar, finalment, és una millora documental perquè calia
aclarir una sèrie de conceptes. La millor justificació del compliment de les prescripcions
de la comissió d’urbanisme, la incorporació de la normativa de prescripcions indicada
per l’informe de la Direcció General de ferrocarrils, incorporació del paràmetre de
densitat de la Unitat d’Actuació núm. 18 bis, que és on està el PIC-PAC, que passa a
ser un bloc, ja no disconforme amb el planejament, sinó adequat amb el planejament.
El PIC-Pac és un bloc de baix i 3, sinó recordo malament en una zona de xalets i, per
tant, la seva viabilitat futura era inviable. El que s’ha fet en aquest moment és
reconèixer la realitat existent de fa més de 50 anys i que per tant, no estigui en situació
de disconformitat amb el planejament, fotocòpia de la llicència d’obres d’aquesta
construcció, precisament i aportació de plànols modificats, aquesta millora
documental que ja he comentat abans. Tot això s’ha portat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme que ja ha fet l’aprovació definitiva. Aquest document està aprovat
definitivament des del 12 de juliol. Ahir ens va arribar la comunicació d’aquesta
aprovació, per tant, amb la ratificació en el plenari el que fem és donar validesa a la
resolució d’alcaldia que va permetre agilitzar que això pogués passar a la Comissió
territorial d’Urbanisme i quedés definitivament aprovat. Algun comentari?
Passem a votació?

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 8 vots favorables manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU i del P.P. i 8 abstencions manifestades pels
regidors dels grups municipals del PSC i d’ERC, el qual, literalment, diu:
“Vist que en data 10/07/12 l’Alcalde va emetre una resolució amb el número 713
que ha de ser ratificada pel ple, la qual diu en la seva literalitat:
“Vist que en data 18/11/10 el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord d’aprovar
inicialment la Modificació Puntual del PGOU, Adequació al traçat del Tren d’Alta
Velocitat.
Vist que en data 29/09/11 el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord d’aprovar
provisionalment el document de modificació i va donar trasllat de la
documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
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Vist que en data 03/02/12 amb NRGE 617/12 es notifica a aquest Ajuntament
l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data
26/01/12 respecte el document de Modificació Puntual del PGOU, Adequació al
traçat del Tren d’Alta Velocitat segons el qual es suspèn l’aprovació definitiva de
dita modificació fins que s’incorporin una sèrie de prescripcions, i prèvia
verificació d’un text refós per l’òrgan que va aprovar-lo provisionalment.
Vist que en data 31 de maig de 2012 el ple de la corporació va verificar el Text
Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la Roca
del Vallès consistent en l’Adequació al traçat del tren d’alta velocitat i es va
remetre a la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.
Atès que segons reunió mantinguda pels Serveis Tècnics Municipal en data
06/06/12 amb els Serveis Territorials d'Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat respecte el document corresponent al Text refós verificat, i a petició
expressa de la Generalitat s’ha preparat una documentació que complementa i
aclareix el text.
Atès que la documentació esmentada es composa de:
a) Una millor justificació del compliment de les prescripcions de l’acord de la
CTUB de data 26/01/12
b) Incorporació a la normativa de les prescripcions indicades per l’informe de la
Direcció General de Ferrocarrils de data 13/06/12, que va tenir entrada en aquest
Ajuntament en data 29/06/12 amb NRGE 4191/12
c) Incorporació del paràmetre de densitat a la fitxa urbanística de la UA-18 bis
d) Fotocòpia de la llicència d’obres de la construcció existent dins de la UA-18 bis
e) Aportació dels plànols de la modificació a escala.
Atenent que és voluntat de l’Ajuntament que s’aprovi la modificació per la CTUB
el més aviat possible atenent el temps de tramitació, i en garantia dels interessos
generals.
Atès que és competència del ple atenent l’article 22.2 c) de la Llei 7/85 de bases
de règim local.
Per tot això,
DISPOSO
PRIMER.- Sollicitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que, atenent
la seva petició, incorpori la documentació que s’adjunta a la present resolució i
que la tingui en compte per a l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del
Pla General d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès consistent en l’Adequació
al traçat del tren d’alta velocitat (verificada pel ple municipal en data 31/05/12).
SEGON.- Ratificar el present acord en el proper Ple de la corporació a celebrar.”
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.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia número 713 de data 10 de juliol de
2012 en tots els seus termes.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona. “

B-7. Acceptació del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya per a
l’expropiació de la finca ubicada al C/ Pirineus s/n (C/ Anselm Clavé 109 segons
cadastre) i aprovació de les clàusules d’un conveni a signar amb la propietat per al
pagament del preu d’expropiació.
Sr. Alcalde.- Passem al següent setè punt de l’ordre del dia que tracta del preu just ...
el Sr. Estapé s’absenta d’aquest punt per tenir-hi interessos familiars.

El Sr. Miquel Estapé s’absenta de la sessió en aquest punt per motius personals.

Sr. Alcalde.- l’acceptació del preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya per a
l’expropiació de la finca ubicada al C/ Pirineus s/n (C/ Anselm Clavé 109 segons
cadastre) i aprovació de les clàusules d’un conveni a signar amb la propietat per al
pagament del preu d’expropiació.
Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez .
Sr. Álvarez.- Gràcies Alcalde. Bé, portem a aprovació 2 coses diferents, però que són
del mateix tema. Una és acordar el preu just d’una parcella de zona verda que
l’Ajuntament té l’obligació d’adquirir per import de 95.783,10 €, propietat del Sr. Joan
Estapé Colomer. La finca, segons el registre de la propietat de Granollers, inscrita al
volum la finca, segon el registre de la propietat de Granollers Inscrita la volum 886,
llibre 42 de la Roca del Vallès, foli 239, finca registral núm. 4182. Aprovem també com a
punt segon les clàusules d’un conveni amb el qual signem, ja està signat, la manera en
què es farà efectiu aquest pagament. Es farà efectiu en 2 terminis: uns 42.000 € aquest
any, amb el pressupost de l’any 2012 i l’altre amb partida de l’any 2013, pressupost del
2013, que seria el tercer punt dels acords. Adquirir el compromís de consignar un
càrrec de l’exercici 2013 la quantitat suficient per poder procedir al pagament
d’aquesta parcella i res més.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Sr. Albert Gil, en nom
d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, com en les altres vegades que hi ha hagut algun tipus, doncs lamentar no
que no hi hagi aquestes parcelles que queden fora, després s’ha d’arribar a aquests
jurats d’expropiació, que malauradament sempre cauen en els pitjors moments
perquè també recordo la darrera o si no va ser la darrera, deu ser de les últimes la de
tocar a la riera també ens va suposar una quantitat molt important que també ens va
caure en un mal moment, on no preveiem aquestes expropiacions . Res, si s’ha de fer,
s’ha de fer, endavant i esperem que bé la llei va canviar, si no recordo malament. Ara
mateix ja no quedaria en aquestes situacions i lamentar que ens caigui precisament en
aquest moment en què l’Ajuntament està tan fotut econòmicament , però, si un jutge
diu que s’ha de fer, doncs, fem-ho, traiem-nos-ho quan abans sigui possible, si el pacte
aquest al que s’ha d’arribar o l’acord aquest dels pagaments és beneficiós per les
dues parts doncs, hi estarem d’acord i esperem que ja sigui la darrera. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari? Sí, jo voldria afegir, doncs
que sí, que té raó el que ha comentat el Sr. Albert Gil. La llei va canviar, la llei va
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canviar, si no recordo malament, al juliol del 2007. Aquest és un expedient anterior, no
sé si és d’abril o maig del 2007 i bé, és el darrer expedient que queda en zones verdes.
Això ja no passaria ara. La gestió urbanística té 3 sistemes de gestió, que són
compensació, cooperació i expropiació. Quan no hi ha un mecanisme vinculat a les
sessions, només queda utilitzar el mecanisme d’expropiació. En aquell moment,
aplicant la llei d’aquell moment, això s’havia de valorar com si tingués aprofitament
urbanístic, malgrat si és zona verda. A data d’avui, això no passaria i tot i que s’hagués
d’incoar un expedient d’expropiació, seria d’un valor molt inferior del que estem
parlant, però la situació és aquesta, ens van fixar aquest preu i, per tant, el que hem de
fer és tirar endavant i per això s’ha trobat aquest conveni, que és la millor fórmula
perquè l’Ajuntament pugui afrontar aquesta obligació i, per tant, pagar el just i preu
que ha fixat el jurat d’expropiació.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots favorables manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P i d’ERC i 6 abstencions manifestades
pels regidors del grup municipals del PSC, el qual, literalment, diu:
“Vist l’expedient incoat i tramitat per ministeri de la Llei sobre el preu just de
l’expropiació de la finca ubicada al carrer Pirineus s/n (C/Anselm Clavé 109
segons cadastre), inscrita al registre de la Propietat núm. 3 de Granollers al Volum
886, llibre 42 de la Roca del Vallès, foli 239, finca registral número 4182, propietat
del Sr. Joan Estapé Colomé.
Atès que en data 23 de desembre de 2008 el Jurat d´Expropiació de Catalunya
resolgué el preu just de la finca de referència en la xifra de NORANTA-UN MIL
DOS-CENT VINT-I-DOS EUROS (91.222,00€). S’entén que s’hi ha d’afegir el 5% del
premi d´afecció que correspon a QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS
AMB DEU CÈNTIMS D’EURO (4.561,1 €), que fa un total de NORANTA-CINC MIL SETCENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EUROS (95.783,1 €).
Atès que s’ha consensuat amb la propietat la forma i terminis de fer efectiu el
pagament, segons l’esborrany de conveni que obra en l’expedient.
Vist el que disposen els articles 48 i 57 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 48 i
següents del seu Reglament, així com el que estableix l’article 174 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i el seu desenvolupament pels articles 79 a 88
del RD 500/1990, de 20 d’abril.
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.- Acceptar el preu just de NORANTA-CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES
EUROS AMB DEU CÈNTIMS D’EUROS (95.783,1 €) fixat pel Jurat d’Expropiació de
Catalunya per l’expropiació de la finca ubicada al carrer Pirineus s/n (C/Anselm
Clavé 109 segons cadastre), inscrita al registre de la Propietat núm. 3 de
Granollers al Volum 886, llibre 42 de la Roca del Vallès, foli 239, finca registral
número 4182, propietat del Sr. Joan Estapé Colomé.
SEGON.- Aprovar les clàusules del conveni que obra en l’expedient, per tal de fer
efectiu el pagament del just preu, en la forma i terminis estipulats.
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TERCER.- Adquirir el compromís de consignar amb càrrec a l’exercici del 2013 la
quantitat suficient per a poder procedir al pagament convingut.
QUART.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com en
dret sigui possible per a l’execució dels presents acords.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als interessats i la Intervenció municipal.”

B-8. Ratificació de l’acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès
Oriental de data 26/06/12, sobre la dissolució d’aquest consorci.
Sr. Alcalde.- El Sr. Miquel Estapé es pot incorporar al plenari.
Passem al vuitè punt de l’ordre del dia que tracta de la ratificació de la junta General
del Consorci de Turisme del Vallès Oriental de data 26/06/12, sobre la dissolució
d’aquest consorci del qual nosaltres n’érem membres. Té la paraula la regidora de
Turisme i patrimoni cultural, la Sra. Montserrat Ametller .
Sra. Ametller.- Sí, Gràcies. El Consorci de Turisme ...
Sr. Fernández.- Perdoni un moment. No sé si comentar a la secretària que jo en aquest
moment ja no sóc director, he estat director del Consorci de Turisme i no sé si m’haig
d’absentar o no, que jo no sé si en aquest tema, jo fa uns mesos que ja no estic al
Consorci de Turisme, per tant, no hi hauria cap problema.
Sr. Alcalde.- Jo entenc que no té cap qüestió particular, personal, de propietat, per
tant, patrimonial. Jo crec que no hi ha cap problema perquè estigui present al debat i
a la votació.
Sra. Montserrat Ametller?
Sra. Ametller.- Doncs, com anava a dir, el Consorci de Turisme del Vallès Oriental, que
es va constituir l’any 88 i la Roca s’hi va adherir l’any 99, per tant, ja portem més de 10
anys que estàvem en aquest consorci. Una de les últims tasques en les quals vam
collaborar, juntament amb la Diputació, és en la senyalització de camins fluvials. Sí
que, bàsicament, es cuidava del que és tota la comarca, però hem tingut
collaboracions interessants. Un que portem a aprovació és la dissolució d’aquest
consorci pel fet, entre d’altres, que la Diputació, que era qui aportava, potser una
quantitat més important, juntament també hi havia el sector privat i el sector públic ha
determinat no sortir del consorci. Això ja feia, aquesta circumstància li dóna una
viabilitat diferent i s’ha decidit dissoldre-ho. Assumeix els projectes o les activitats que
portava aquest consorci el mateix Consell Comarcal del Vallès Oriental i el seu
conseller de Turisme, l’Ignasi Martínez, que és l’alcalde de Tagamanent segueix una
mica el mateix camí que fins ara portaven en quant als projectes, per tant, d’entrada
podem continuar collaborant, però no amb la figura del Consorci de Turisme.
El que es porta ara és l’aprovació d’aquesta dissolució, aquesta ratificació i
l’aprovació de la quota de liquidació del Consorci de 773 €. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies, Sra. Montserrat Ametller. Algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots favorables manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P i d’ERC i 7 abstencions manifestades
pels regidors del grup municipals del PSC, el qual, literalment, diu:
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“Vist que en data 03/07/12 amb NRGE 4246/12 el President del Consorci de
Turisme del Vallès Oriental comunica a l’Ajuntament que en data 26/06/12 la
Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental ha acordat, inicialment,
la seva dissolució, i sollicita a l’Ajuntament que com a membre del consorci
ratifiqui l’acord de dissolució per l’òrgan competent.
Vist que en data 22/12/1998 es va constituir el Consorci de Turisme del Vallès
Oriental.
Vist que en data 06/05/99 l’Ajuntament de la Roca del Vallès s’hi va adherir per
acord de ple.
Atès que l’article 34 dels estatuts del consorci disposa que el Consorci es dissoldrà
per alguna de les causes previstes a l’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i
l’article 324.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’acord de dissolució l’ha
d’adoptar l’òrgan superior de govern del consorci, per la majoria que estableixin
els estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres.
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 11 de juliol de
2012.
Vist que Intervenció ha fiscalitzat la quota de liquidació del Consorci que li
correspon a l’Ajuntament de la Roca, que és de 773,52 €.
Atenent l’article 22.2 b) i 47.2 g) de la Llei 7/85 de Bases de règim local.
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’acord adoptat per la Junta General
del Consorci de Turisme del Vallès Oriental en sessió de data 26/06/12, per la que
acorda inicialment la seva dissolució, i una vegada ratificat per tots els membres
del Consorci posar-lo a informació pública per un termini de 30 dies,
transcorregut el qual sense que s’hagin presentat allegacions esdevindrà
definitiu.
SEGON.- ORDENAR el pagament de la quota de liquidació del Consorci que
correspon a l’Ajuntament de la Roca del Vallès que és de 773,52 €.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord al Consorci de Turisme del Vallès Oriental i
donar trasllat a intervenció municipal.”

B-9. Adhesió al protocol general del Pla Xarxa de Govern Locals 2012-2015 de la
Diputació de Barcelona.
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt novè de l’ordre del dia que tracta de l’adhesió al
protocol general del Pla Xarxa de Govern Locals 2012-2015 de la Diputació de
Barcelona. Aquest és el que abans es coneixia com el Pla Xarxa de Barcelona
municipis de qualitat i antigament tenia un altre nom que era el PECAL. Ara se li ha
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canviat el nom, té aquest nom . Té aquest nom de Pla xarxa 2012-2015 de la Diputació
que és una de les principals línies de finançament per a inversions dels municipis i una
ajuda important que podem rebre els municipis. En el nostre cas, en el mandat passat,
vam obtenir 450.000 € exclusivament per a la carretera, pel carrer Catalunya, diners
que encara conservem, que no tenen res a veure amb això que aprovarem ara, però
sí que el que aprovarem ara és el mateix programa que el mandat 2012-2015. Quina és
la particularitat? Què és el que estem aprovant ara? Estem aprovant la concertació. És
a dir, aquest és un programa de concertació, per tant, en el mar de relacions i del
respecte institucional entre Diputació i ajuntaments, cal resoldre aquesta concertació,
posar-nos d’acord i tindrem temps fins a l’octubre per decidir quins són els projectes i
quins són els imports, però primer hem de fer aquest acord de concertació. Això no es
feia. Això es feia quan era obligat i, per tant, és important aquest pas qualitatiu
endavant. A partir d’aquí, les fórmules per obtenció de recursos dependran,
precisament, d’aquesta adhesió i d’aquesta concertació perquè hi haurà paràmetres
que qualificaran els municipis en funció de la seva mida, de la seva població, de les
seves característiques, de tota una sèrie d’equipaments o infraestructures que siguin
deficitàries i que calgui corregir o calgui millorar i això permetrà, precisament, obtenir
aquets imports. Aquesta negociació, a partir de la concertació que es farà a partir
d’ara i és la que permetrà obtenir recursos. La Diputació de Barcelona per aquest
mandat, amb molt bon criteri en aquest pla xarxa, amb aquest Pla, la xarxa de
governs locals, perdó. El que farà és que permetrà, si els ajuntaments així ho decidim,
és destinar alguns diners al pressupost corrent, al pressupost ordinari, vista la situació per
la qual estem passant tots i d’altra banda també permetrà el finançament d’un
percentatge molt més alt, podria ser fins i tot, el 100 % que encara està per determinar
de les actuacions que es vulguin fer. Tradicionalment, aquestes actuacions es podien
veure finançades d’un 20, un 30 o un 40% i la resta del finançament, els ajuntaments
hauríem d’anar a recórrer o a altre programes de subvenció o a l’endeutament. En
aquest moment recórrer a l’endeutament és molt complicat. La Diputació ho sap i
permetrà que es pugui anar al finançament integral de les actuacions, per tant, a
partir d’aquest acord que aprovarem d’aprovar avui, estarem en contacte amb la
Diputació i programarem quines són les actuacions que més convenen al municipi i
quins són els imports que podem obtenir. Algun comentari, Sr. Albert Gil, en nom
d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí. Entenem que aquí és una adhesió a poder optar més endavant a presentar
una sollicitud. No estem presentant cap projecte, definint-ne cap en concret. Amb
això nosaltres hi estem d’acord. Qualsevol projecte que s’hagi de posar i de valorar,
creiem que tal com estan canviant les coses, les situacions actuals, ja no podem seguir
com s’ha seguit. Evidentment, les prioritzacions han de variar i molt i sobretot, el
racionalitzar amb què es gasten els diners perquè, malauradament, tal com hem tingut
diversos exemples, els darrers anys ara hi ha coses que ens costarà de treure-hi una
utilitat i fins i tot de pagar. Donarem suport a incloure’ns en aquest projecte, és a dir, en
aquesta adhesió, però també diem que com ja vam dir les darreres vegades, i que
això ara és habitual, haurem de parlar molt entre els partits i també amb la ciutadania
per veure com hem de començar a redistribuir els diners que arribin al municipi o si
hem d’optar a quantitats menys importants o més petites, però arriben al 100% de la
quantitat que puguem arribar i si pel camí s’ha de perdre alguns projectes que
poguessin ser objectius polítics d’uns o altres, doncs malauradament, doncs perdemlos, no ens passarà res i ara, doncs bé, tots hi estem perdent. El país hi està perdent, la
població hi està perdent, per tant, als municipis també ens tocarà ser molt més clars i
molt més centrats i veure que si la utilitat és fer una inversió a Santa Agnès, a la Torreta
o a la Roca i no a de poder haver uns diners pels altres 2 nuclis, doncs ens posem
d’una vegada ja el xip de dir, doncs escoltem, racionalment, optem per això. Tirem
endavant això i no comencem a intentar fer aquest jocs malabars que hem fet tots
des de fa molts anys i que no ens han portat enlloc perquè després la realitat ens
obliga a veure que aquest és un dels mals que ... gràcies.

26

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil, algun comentari Sr. Carles Fernández, en nom del
PSC de la Roca?
Sr. Fernández.- Sí, nosaltres votarem favorablement perquè és adherir-nos a una línia
d’ajudes dels municipis i, per tant, això sempre és important i també ens agradaria
poder votar que sí ens els projectes que es presentin quan sigui el moment. Això, doncs
li faig la petició que tingui en compte el nostre grup a l’hora de definir els criteris en la
línia en què ho plantejava el Sr. Gil a l’hora de definir quins són els projectes que en
aquests moments poden ser prioritaris pel municipi. Nosaltres ens oferim a poder discutir
amb vostès i trobar, entre tots, un consens i l’ideal seria que es pogués aprovar per
unanimitat també les peticions concretes de subvenció dels projectes que es
presenten.
Sr. Alcalde.-Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Recollint aquestes paraules, adopto el
compromís de diàleg amb tots els grups municipals de convocar Comissió de Territori
que serà el marc adequat, precisament, per poder tractar de quines són les prioritats
més importants pel municipi en el marc d’aquesta adhesió estarem en diàleg constant
amb la Diputació i amb aquest diàleg temptejarem quins són els diners que podem
obtenir, quins són els imports als quals podem optar i farem propostes de quins són els
projectes que podem finançar al 100 % o coofinançar amb altres línies d’ajut com el
Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya que s’ha de convocar properament, com línies
de cohesió europea, per tant, ja buscarem quins són aquests projectes. Entenc que ha
de ser una tasca collectiva. Hem d’intentar anar tots alhora i hem de ser molt
conscients que les inversions que podrem fer en aquest mandat, seran poques, però
seran completes, per tant, haurem de buscar, precisament, aquest 100 % de
finançament i hem de ser molt curosos a l’hora de definir-les perquè siguin les
necessitats reals i prioritàries i que hi estiguem tots d’acord . No sé si volen afegir alguna
cosa.
Passem a votació?

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual, literalment, diu:

“En el marc de la relació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la
província, es pretén aprofundir en les aspectes locals per tal d’articular noves
formes de treballar en el territori, basades en un concepte modern
d’administració, dialogant, negociador, flexible i concertador, que permetin
assolir amb la màxima qualitat i eficiència els objectius de la cohesió social i
territorial, la sostenibilitat, el desenvolupament social i econòmic i el reforçament
de la dimensió cívica i democràtica dels pobles i municipis de la província.
Als efectes anteriors, per part de la Diputació de Barcelona es considera oportú
aprofundir i ampliar els terrenys d’aquesta collaboració, per la qual cosa ha
decidit renovar el seu compromís amb el pla “Xarxa de Governs Locals 20122015”, aprovat pel ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data
31/05/12 i publicat en el BOPB en data 08/06/12, pla al qual s’hi podran adherir
els municipis que ho desitgin.
Per a treballar en tots aquests aspectes, es fa convenient la instrumentalització de
la relació entre Diputació i els ens locals de la província a través del Pla Xarxa de
Governs Locals 2012-2015, a fi d’establir pautes d’orientació en qüestions
d’interès comú, a partir de les quals desplegar un conjunt d’accions de
cooperació amb els ens locals de la província destinades a fomentar polítiques
públiques de qualitat i impulsar el treball en xarxa.
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La Xarxa de Governs Locals defineix quatre àmbits de suport per tal de canalitzar
les necessitat manifestades pels governs locals que són : l’àmbit de la garantia de
la prestació adequada de serveis públics locals, l’àmbit de creació
d'equipaments i infraestructures, l’àmbit de reforçament de la solvència local i
l’àmbit de manteniment d'equipaments i d'infraestructures, i així en ells ordenar
transferències de recursos tècnics, econòmics i materials que es concertin.
L’article 4.1c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 8.1 c) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
consagren la potestat de programació o planificació dels municipis.
L’article 4.1d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa que les
Administracions Públiques actuen i es relacionen d’acord amb el principi de
lleialtat institucional i, en conseqüència, hauran de prestar, en el propi àmbit, la
cooperació i assistència actives que les altres Administracions poguessin recavar
per a l’eficaç exercici de les seves competències.
L’article 10.1 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que l’Administració
Local i les demés Administracions públiques ajustaran les seves relacions
recíproques als deures d’informació mútua, collaboració, coordinació i respecte
als àmbits competencials respectius.
L’article 10.2 estableix que procedirà la coordinació de les competències de les
entitats locals entre sí i, especialment, amb les de les restants Administracions
públiques, quan les activitats o els serveis locals transcendeixin l’interès propi de
les corresponents entitats, incideixin o condicionin rellevantment les de tals
administracions o siguin concurrents o complementaris dels d’aquestes.
L’article 10.3 estableix que les funcions de coordinació no afectaran en cap cas
a l’autonomia de les entitats locals.
L’article 57 disposa 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 assumpte d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en el termes previstos en
les Lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis
administratius que subscriguin.
L’article 144 c) 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 estableix que per la
coordinació i l’eficàcia administratives, l’Administració de la Generalitat i els ens
locals de Catalunya han d’adequar llur actuació als principis següents: la
cooperació, la collaboració i l’assistència recíproques per al millor compliment
de les funcions que corresponen a les altres administracions.
L’article150.2 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 preveu que les
diputacions provincials puguin establir convenis de cooperació amb les finalitats
que preveu la pròpia Llei Municipal de Catalunya com a competències de les
províncies.
L’article 303 del ROAS disposa 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
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competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès
comú.
Atenent que la clàusula 16a del Pla respecte l’adhesió i els seus efectes estableix
que l’adhesió prèvia al Protocol per part d’un ens destinatari en els termes de la
clàusula cinquena del Protocol és requisit indispensable per a la concertació
d’ajuts i la formalització de les actuacions derivades del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
Vista la resolució del Diputat delegat per a la Cooperació Local d’11 de juny de
2012, per la que s’aproven les instruccions per a l’adhesió, publicades en el BOPB
de 18/06/12.
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’adhesió d’aquest ajuntament al protocol general del Pla
Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció Municipal.
QUART.- Facultar l’Alcalde de la Corporació, tan àmpliament com a dret sigui
possible, per a l’execució d’aquest acord i per a la signatura de tots els
documents se’n derivin. “

B-10. Aprovació del nou reglament del mercat setmanal del municipi.
Sr. Alcalde.- Passem al desè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació del nou
reglament del mercat setmanal del municipi.
Té la paraula el regidor de promoció econòmica i comerç el Sr. César Alcalà.
Sr. Alcalà.- Gràcies, Sr. Alcalde. Anem a fer una mica d’història. A l’any 1996 es va
aprovar un reglament pel qual es regula el mercat setmanal de la Roca i a l’any 1997
es van renovar totes les parades existents o les que hi havia en aquell moment. N’hi
havia 29 de parades. Des d’aquell any fins avui en dia, només se n’ha concedit 2, a
l’any 2000 i que era una per quadres, marc a mida i marcs de fotos, segons posa a
l’informe de la policia i l’altre de catifes, drogueria, perfumeria i estris de plàstic. Des del
1996 fins a l’any 2012 han canviat molt les coses. Ha canviat les reglamentacions, les
lleis, els decrets i en línies generals, el que pretenem és posar al dia tota la
reglamentació vigent. Avui en dia i regular tant el mercat de la Roca com el de Santa
Agnès com el de la Torreta i per això hem redactat aquesta ordenança, és a dir, el
mercat de la roca quedarà establert que són els divendres amb la particularitat que
els dissabtes es podran fer fires, mercadets i mercats i això es posa dins d’aquesta
ordenança perquè segons la reglamentació, qualsevol poble que faci més de 6 fires
anuals, ho ha de posar dins de l’ordenança. El de la Torreta queda establert el dimarts
al matí i el de Santa Agnès els diumenges. També es redacten tota una sèrie de
compromisos i de drets dels paradistes que fins ara no quedaven reflectits i que han
entrat en vigor a través de les noves lleis i dels nous decrets que s’han implantant des
de l’any 1996. Un d’ells que jo considero que és significatiu, és que els paradistes que
no paguin els rebuts, és a dir que al cap de 6 mesos que no hagin pagat la seva
contribució a l’Ajuntament, nosaltres els podrem fer fora. Avui en dia, hi ha 3 parades
que no estan pagant la seva quota del mercat des de l’any 2005 i això va en contra
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de les altres persones que estan pagant regularment i s’ha afegit una clàusula que és
el número 23 amb la qual, que és comissió consultiva del mercat. Això significa que
tant l’associació del cor com altres comerços d’aquí, de la Roca tenen veu sense vot
per, entre tots, estipular o fer quin serà el mercat que nosaltres volem a la Roca, és a
dir, en línies generals, l’ordenança aquesta, a part de regular, és un principi pel qual
hem de definir-nos cap a una banda o cap a una altra, és a dir, o tenim ganes de que
creixi el mercat de la Roca i per derivada que surtin guanyant tots els comerços de la
Roca tant en els mercats de divendres, diumenge o dimarts o el deixem morir, amb la
qual cosa la Roca perdria un mercat que és tradicional des de fa molts anys. Jo crec
que la intenció nostra és que el mercat de la Roca tiri endavant, que creixi, no que
estigui com ara que de les 29 parades que hi havia l’any 1997, hem passat a 15, que
creixi, que pugui haver-hi com va comentar l’altre dia el Sr. Albert Gil, que pugui haverhi competència i que els preus puguin ser competitius perquè la gent d’aquí, de la
Roca pugui anar a comprar al mercat i no es vegin avocats a anar a comprar a
d’altres mercats perquè possiblement és més barat i en definitiva, o tirem endavant el
mercat de la Roca o el deixem morir i particularment, jo crec que l’hem de fer créixer i
fent créixer el mercat de la Roca també farem créixer el de cada dia. Gràcies.
Sr. Alcalde.- moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari, Sr. Albert Gil, en nom
d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, bé ja ho vam parlar a la comissió informativa, però sobretot nosaltres vam
preguntar com es regularia, l’espai que seria, quin tipus de parades es podrien ampliar
o no, també precisament pel problema en què es pot trobar el mercat, que la gent
que es presenti sigui del mateix sector que ja hi ha una quantitat important de
representació o hi pugui haver el tema de quines parades es podran ampliar i quines
no, com es pot posar, si realment es pot regular amb aquesta nova normativa o
podem arribar a ser una miqueta més, estar-hi més a sobre als paradistes actuals o els
que puguin venir en el futur que compleixin també ells la part que els toca. Després
també vam preguntar i se’ns va respondre afirmativament que això ja s’havia treballat
amb diferents associacions i que es valorarien les distàncies o les ubicacions si s’havien
de canviar. El Sr. Fernández, en nom del PSC, també va preguntar de si s’havia parlat
amb els paradistes, amb el comerç local i amb alguna associació i se’ns va comentar
que sí, per tant, entenem que aquesta vegada hem fet la feina i s’ha anat cap a un
altre sentit i al final, el que sí que hem de tenir és el que ens portarà el problema que
hem vist des de fa molt de temps nosaltres el que podem potenciar el mercat, però el
mercat del divendres tindrà un número d’habitants o de clients que podrà tenir, tenint
en compte que moltíssima gent, bé moltíssima gent ja no, molta gent treballa fora del
municipi, no? Perquè cada vegada treballa menys gent, per tant, això també és una
afectació. Ho dic molt seriosament, hi haurà menys gent en el mercat, però per uns
motius que tots coneixem i el que també ens interessa a nosaltres és no trobar-nos com
algunes vegades ha passat que paradistes que aquí tenen un preu, en un mercat més
gran puguin tenir-ne un altre perquè la competència els obliga, no?.
Clar, de cara com a veïns i com a clients de la Roca també l’hem de voler, un bon
preu pels nostres veïns, per tant, si s’han fet bé les coses i esperem que això tiri
endavant i que realment, entre tots el potenciem i ens hi involucrem. Que després el
dissabte també se’ns va comentar de fer algun altre tipus de mercat, on els propis
paradistes també estarien convidats a venir, doncs perfecte, intentem avançar en
aquest municipi amb això perquè també és veritat que dels pobles i poblets de la
comarca doncs, moltes vegades veiem el que tenim nosaltres i veiem el que tenim
d’altres pobles i malauradament sens enveja del comerç local que tenen pobles molt
més petits que nosaltres. Això no hauria d’haver passat perquè també un temps la
dispersió dels locals i la dispersió del nostre municipi, doncs així ho ha portat, però
també hem de treballar perquè la gent del poble es quedi a comprar aquí. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Fernández en nom del PSC ?
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Sr. Fernández.- Sí, en primer lloc dir que bé ja ens sembla bé que es presenti una
ordenança dels mercats, que en el fons no és més que adequar-la a la garantia de
servei europea, per tant, és a dir, volem entrar a treballar més a fons. Això és una
aprovació inicial i per tant, hi ha temps per poder-la millorar i en aquest sentit el nostre
vot serà una abstenció avui per poder-la treballar més a fons i veure si encara hi ha
alguna possibilitat de si cal millorar alguna cosa i així. En tot cas, hi ha una rectificació
que sí que hauran de fer perquè si miren l’article 2, està mal puntuat. És un error,
suposo de transcripció, però està mal puntuat l’art. 2. competències i facultats
municipals... 1,2,3. Si mires la 3 posa periodicitat. No sé si a la versió que té vostè no.
Aquí està bé? D’acord la que tinc jo hi ha aquest error i per això ho comentava, però
en tot cas és un tema de picatge.
Nosaltres el que volíem saber, que ja ho vaig preguntar l’altre dia, no era només si
havien parlat amb paradistes i comerciants, sinó si s’havien recollit les seves propostes.
Aquesta era una de les preguntes. Més que res per evitar el que ens va passar fa un
temps, que hi va haver uns enfrontaments i l’objectiu és evitar-los i, per tant, si s’ha
parlat amb ells i s’ha recollit, es podrà evitar aquella situació.
Aquí no es planteja el tema de canvis de mercat. Nosaltres ja vam dir quan va passar
aquella situació, que en tot cas si el mercat s’ha de canviar de dia o no, s’ha
d’estudiar a fons. Aquí es planteja mantenir, de moment, i obrir una petita expectativa
en quant a productes en quant a mercat puntual i lligats a producte local pels
dissabtes que entenem que també pot ser una bona experiència. Hi ha un tema que
no veiem aquí i que en altres lloc sí que es té en compte i que és important que és que
els comerciants que estan en el mercat puguin també treure fora la seva parada. Això
no ho veiem recollit aquí, no sé si es recollirà posteriorment en un reglament o en un
altre document, però sí que és important. A molts llocs passa. A Granollers ho veus, que
quan tens el mercat davant, doncs treuen parada fora per aquell dia, amb les
mateixes condicions que els paradistes, perquè aquell dia poder millorar la seva
facturació i oferir un servei més proper. Ateses aquestes situacions, valorem
positivament que es presenti aquesta ordenança. També, en una primera revisió, hem
vist que s’adapta molt, pràcticament, literalment, a la directiva de serveis, per tant, en
principi no hi podem estar en desacord, però sí que, en aquest sentit farem aquest vot
d’abstenció, pensant en què hi ha aquest període d’allegacions i valorar si creiem
que hi ha algun tema que podria ser... i passar a vostès una proposta que pugui
millorar en alguna cosa aquest redactat.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Fernández. Alguna resposta Sr. César Alcalá ?
Sr. Alcalá.- Contesto a l’últim punt aquest que deia. Segons la directiva 2006/123 de la
comunitat europea no es pot donar preferència a ningú. Sí que és cert que el comerç
d’aquí de la Roca ens va dir de tenir aquesta possibilitat de poder posar una parada
fora per tenir aquest avantatge, però segons la normativa europea, nosaltres,
directament, no podem reflectir això a l’ordenança perquè incompliríem la llei, perquè
la normativa de la comissió europea diu que tothom ha de ser igual en el moment de
poder establir una parada en el carrer, és a dir, ens haurien d’entrar tots els papers
com un marxant. Tot i això, com que el comerç de la Roca, segons l’art. 23 és
consultiu, hi pot haver la potestat entre tots plegats de poder fer aquestes coses una
miqueta més fàcils i d’establir uns mitjans per les quals ells si els interessa, la qual cosa
hauria de quedar reflectida en el seu moment, si els interessa o no els interessa sortir els
dies de mercat al carrer o els interessa mantenir-se, dic en línies generals, no parlo de
persones en particular. Si els interessa està dins de les seves botigues o d’estar fora, tot
això sempre es pot parlar i sempre es pot arribar entre tots a acords. Dins de l’equip de
govern no estem tancats a res. Vull dir que es poden fer tantes modificacions i tantes
variacions dintre dels plecs en el moment de portar les coses a la rutina diària,
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diguéssim, tant de divendres com de dissabte, ajudar a la gent amb això no estem
tancats.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. César Alcalá. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Perfecte, doncs no incomplim normatives, però ajudem al comerç de
proximitat i facilitem-nos les coses, escoltem-nos molt i suposo que ningú es posarà un
paradista que està fora, doncs més o menys si a algú se l’ha d’incloure entremig per
proximitat d’una botiga seva i facilitar que es puguin compaginar les dues coses. Jo
crec que, bàsicament, aquí el que hem de fer és parlar, parlar amb els paradistes,
parlar amb els botiguers i segur que ens podrem entendre bé. Les coses també hem de
facilitar a la gent que està de dilluns a dissabte també tinguin una prioritat. Si no es pot
dir prioritat, no la diem. Una oportunitat o mirem-nos-ho amb bons ulls. No ho sé, però
que tinguem present. Gràcies.
Sr. Alcalde.-Moltes gràcies Sr. Albert Gil. Sr. Carles Fernández ?
Sr. Fernández.- Sí, és que abans m’he deixat de comentar un parell de cosetes, és a dir,
parlem molt del mercat de la Roca, però llavors hi ha 2 mercats que estan en una
situació que si el mercat de la Roca està en una situació delicada, els altres 2 mercats
estan en una situació encara més crítica i en aquest sentit, caldria també, aprofitant
aquesta ordenança algun tipus d’opció que ens permeti reforçar tant el mercat de la
Torreta que des que es va obrir, no ha evolucionat com el mercat de Santa Agnès que
va tenir una obertura diguem que molt exitosa, però que va durar 2 dies i en aquests
moments estem entre 1 i 2 parades. Hi ha dies que una sola parada, per tant, potser
seria bo obrir un espai de reflexió sobre el futur i la situació del comerç en el municipi.
Tant del comerç local com dels 3 mercats que tenim per veure com donar a tot aquest
sector un impuls que millori la situació. En aquests moment, i més en un moment com
en aquest que tindrem una pujada important com és la pujada de l’IVA que això farà
incrementar els preus i, per tant, dificultar encara més a les persones l’accés a la
compra, potser en aquests moment sí que aniria bé fer una certa reflexió sobre com un
comerç que tenim en el municipi molt ... i amb uns mercats que tampoc no estan en
una bona situació, com donar a tot això un impuls.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Fernández. Sr. César Alcalá? Un petit afegitó?
Sr. Alcalá.- Només un segon per contestar-te. Tens tota la raó. El que passa és que el
reglament de l’any 96 no estava inclòs el mercat de Santa Agnès. Vull dir, que hem
d’aprovar aquesta ordenança, entre cometes, no dic que hagueu de votar a favor,
dic que en el moment en què s’aprovi aquesta ordenança, tindrem regulat el mercat
de Santa Agnès i a partir d’aquest moment, podrem fer moltes accions perquè el
mercat de Santa Agnès no estigui, per dir-ho entre cometes en una illegalitat.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari més?
Bé, doncs jo per cloure el que diria és que no només ens estem adaptant al cos
normatiu actual, sinó que estem, crec que tots, les intervencions dels nostres grups han
anat amb la mateixa línia. Tots tenim la voluntat de donar un impuls al mercat i
entendre que el mercat, els 3 mercats dels 3 nuclis urbans, poden ser eixos motors de
dinamització econòmica del comerç al voltant dels mercats, al voltant de la ubicació
en els centres urbans d’aquests mercats . Hem de seguir treballant en aquesta línia de
modernització i de flexibilitat. Hem d’estar molt oberts, precisament, per analitzar
qualsevol moviment que es produeixi en el món del comerç que està en una situació
convulsa, en un moment de dificultat econòmica, on un dels principals indicadors és el
descens del consum. L’increment de l’IVA, evidentment, serà una dificultat afegida i
hem de veure com podem ajudar. Com podem ajudar a la nostra trama comercial.
Val la pena utilitzar tota la feina que es va fer en el seu dia. Hi ha un informe de mercat
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molt ben documentat, on es van fer unes anàlisis molt acurades i molt estrictes amb el
suport de la Diputació de com eren els fluxos del mercat, farà 3 o 4 anys i evidentment
això ha evolucionat, ha evolucionat a pitjor, per tant hauríem de conèixer algunes
dades. No és el mateix un mercat que dóna servei a 1.000 habitants, ubicat els
diumenge, que també és un dia singular, que permet disposar d’un altre temps per
comprar. No és el mateix un mercat a la Torreta un dimarts amb un nucli de 2.700
habitants i no és el mateix un mercat un divendres a la Roca amb un nucli de 6.000
habitants. Hem d’analitzar com aquestes singularitat afecten a la implantació de
parades, una o dos parades a Santa Agnès responen a una massa crítica menor que
les que tenim a la Roca. Hem d’analitzar tot aquest descens que ens ha explicat el
regidor de promoció econòmica, aquest descens que s’ha anat produint
paulatinament i perquè els hàbits de la població han canviat, que molts els coneixem,
evidentment, però hem d’analitzar molt acuradament com aquests mercats poden
acurar per ajudar als tres nuclis en la seva dinamització econòmica. Com ha dit el Sr.
Carles Fernández, es tracta d’una aprovació inicial, una aprovació que obra el camí
de les allegacions i, per tant, de la intervenció de qui cregui oportú personar-se en
aquest expedient i hem d’estar oberts al diàleg de totes les forces polítiques i de tots
els agents implicats, associacions de comerciants, paradistes, etc. que puguin haver
de dir alguna cosa en moments on a més a més, paralitzen els horaris i que hem
d’analitzar molt bé quin és el seu àmbit d’aplicació i aquest és el seu tret de sortida i
fins on ens poden portar, per tant, tenim molts feina per endavant i aquest és el tret de
sortida, jo entenc que de la manera que s’ha dialogat en aquest plenari, jo crec que hi
ha una àmplia voluntat de consens i una àmplia voluntat d’impulsar i d’ajudar als
nostres ciutadans perquè tinguin oportunitats de compra més competitiva i més
econòmica en la proximitat de les seves llars.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots favorables manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P, i d’ERC i 7 abstencions del grup
municipal del PSC, el qual, literalment, diu:
“Atès que la transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior
(DSMI), han estat modificades, entre d’altres, diverses disposicions, d’àmbit
estatal i autonòmic, relatives a l’ordenació del comerç interior i, més
concretament a les condicions per exercir la venda no sedentària.
Atès que el 3 de març de 2010 va entrar en vigor la Llei 1/2010, d’1 de març, de
comerç, per la qual es reforma la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació de
comerç minorista.
Atès que el proppassat dia 7 d’octubre va entrar en vigor el Decret Legislatiu
3/2010, de 5 d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de Llei a la DSMI
(DOGC núm 5792, de 6.10.10). Els articles 31, 32, 33, 34 i 47 d’aquest Decret
Legislatiu modifiquen els articles 10, 12, 14 i 18 relatius a la venda no sedentària
del Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç exterior, i introdueix una
Disposició Transitòria per a l’aplicació del nou contingut donat a l’article 10 que
es refereix concretament a les autoritzacions municipals.
Atès que el 30 de juliol de 2011 va entar en vigor la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres que modifica l’article 10 del Decret legislatiu 1/1993,
de referència i introdueix un règim transitori en funció de si les autoritzacions han
estat atorgades abans o després de l’entrada en vigor del Decret legislatiu
3/20120, de 5 d’octubre, establint-se una durada mínima de quinze anys i
prorrogables expressament per períodes idèntics. Conseqüentment, aquest
Reglament es dicta en virtut de la facultat establerta en el text refós sobre
comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, que regula
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l’exercici de la venda fora dels establiments comercials permanents, segons la
modificació introduïda per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres.
Vistes aquestes modificacions, l’Ajuntament de La Roca del Vallès considera
necessari adequar la vigent ordenança de mercats setmanals, aprovada en
sessió plenària de data 3 de maig de 1996 i publicada de manera definitiva al
BOP núm 170 de 16 de juliol de 1996, a la nova legislació.
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès vol introduir un nou mercat no
sedentari al nucli de Santa Agnès de Malanyanes els diumenges fa necessària
també la seva aprovació en sessió plenària.
Atès que la competència per aprovar aquesta ordenança correspon al Ple de la
corporació, segons preveu l’article 22.2 d), de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. L’article 50.3 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals també atribueix al Ple aquesta
facultat.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat,
bàsicament, en els articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de la
LMC i els articles 60 a 66 del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada
format l’avantprojecte per la Comissió d’Estudi, l’Ordenança ha de ser aprovada
inicialment pel Ple, sotmesa a informació pública i a audiència dels interessats pel
termini mínim de 30 dies, a comptar des de la data de publicació de l’Anunci al
BOP i des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, respectivament,
i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular allegacions i
reclamacions. Si no s’hi presenten reclamacions o allegacions, l’acord
d’aprovació inicial esdevé definitiu –art. 65.1 in fine del ROAS–; en canvi, quan
s’hi presenten reclamacions o allegacions, s’han de resoldre de forma raonada
en l’acord d’aprovació definitiva –en aquest supòsit, l’acord d’aprovació
definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha reclamacions com si no n’hi ha, les
ordenances i els reglaments s’han de publicar en el BOP, i no entren en vigor fins
que se n’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de
quinze dies hàbils que preveu l’article 65.2 de la LBRL.
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 inicialment l’Ordenança Reguladora dels Mercats Setmanals a
La Roca del Vallès.
SEGON.- Derogar el Reglament per els Mercats Ambulants Setmanals, aprovat pel
Ple de l’Ajuntament de data 3 de maig de 1.996, i publicat en el BOP nº 170 de 16
de juliol de 1996.
TERCER.- Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de
l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
allegacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
QUART.- Disposar que, si no s’hi formula cap allegació, reclamació o suggeriment
durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança
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que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament i el text de
les Ordenances es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.
CINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per al
desplegament i execució dels presents acords.”

B-11. Aprovació del protocol d’absentisme escolar
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’onzè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació del
protocol de l’absentisme escolar. Té la paraula la regidors d’Ensenyament, la Sra.
Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Bé, moltes gràcies, Sr. Alcalde. Aquest pla és el fruit del treball entre diverses
entitats. Per una part l’equip d’atenció i assessorament del servei pedagògic de la
Generalitat de Catalunya i per una altra part els serveis socials i d’Ensenyament amb la
collaboració també de la policia local. Aquest Pla, té l’objectiu de facilitar la tasca en
la prevenció, la detenció i l’absentisme escolar a la nostra localitat i bé, com ja us dic
ha estat el fruit del treball de diversa gent i va començar a principis de l’any passat i al
novembre aproximadament tant en l’EAC com en els serveis socials ens van presentar
un esborrany i en aquest esborrany també hi va participar la policia local jo mateixa.
Doncs a veure quines modificacions creiem que seria convenient introduir-hi per
acabar de fer un pla que s’ajusti a la realitat i aproximadament al gener d’aquest any,
l’Àngels Blasco ja el va presentar a tota la comunitat educativa, a les escoles per tal
que ells poguessin treballar amb el claustre com en la comissió social de les escoles i
l’objectiu era poder aprovar en el consell escolar municipal que es va fer el juny
d’enguany. El Consell Escolar municipal el va aprovar per unanimitat i bé, una mica us
explico aquest pla, cada escola té la seva manera de tractar l’absentisme
conjuntament amb serveis socials i l’EAP, però hi havia algun tema que s’escapava del
que era pròpiament dins de l’escola. Sobre tot, el que feia a les arribades i a les
sortides de l’escola, és a dir, els nens que arriben tard i els nens que no els va a recollir
ningú un cop acabat l’horari escolar i aquí va ser el nostre treball més intens amb la
policia local perquè és clar, quan s’acaba l’escola ja no és “entre cometes”
responsabilitat del personal docent. Hi havia aquí un buit que ens costava una mica de
lligar. Finalment, treballant tant les direccions de les escoles, com la policia local, com
els serveis socials, doncs es va poder lligar i ara hi ha un protocol, clarament establert,
en el cas que un nen no sigui recollit a l’escola en acabat l’horari lectiu. A part d’això,
hi ha molts altres temes, però a part d’això aquest és el que es donava més sovint i el
que creava una situació aguda, que s’havia de resoldre i que si no es feia amb un
protocol molt ben establert, doncs era difícil de saber com actuar i una mica avui
passem a aprovar aquest pla i ja està, però que sapigueu que el consell escolar
municipal que agrupa tota la comunitat educativa i a tots els grups polítics i a totes le
entitats que formen part de l’ensenyament al municipi, doncs ja l’he aprovat per
unanimitat. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari?
A mi m’agradaria afegir, doncs felicitar a la regidora i especialment, a aquesta feina
transversal que es fa entre diferents departaments que és una de les característiques
d’un Ajuntament. El fet que la policia local, ensenyament, comunitat docent i serveis
socials s’hagin posat d’acord en trobar solucions a aquest problema, doncs realment
és un treball fantàstic, que és el que s’ha de fer.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual, literalment, diu:
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“Atès que L’Ajuntament de la Roca del Vallès, en collaboració amb l’Equip
d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic de la Generalitat de Catalunya
(EAP Vallès Oriental, sector A), ha estat treballant amb tots els agents implicats,
tan educatius com socials en diferents comissions i reunions de treball durant els
darrers mesos per tal d’elaborar un Pla de Prevenció i Actuació de l’Absentisme
Escolar per al municipi de la Roca del Vallès.
Atès que es va fer un treball previ de recollida d’informació i elaboració d’un
esborrany de document amb els professionals de referència de l’EAP i les
tècniques de Serveis Socials i durant el mes de novembre de 2011 es va presentar
un esborrany al Servei d’Ensenyament de l’Ajuntament. Durant el mes de
novembre i desembre la Policia Local va introduir les seves aportacions i esmenes.
Atès que en data 18 de gener de 2012, La treballadora social, Àngels Blasco,
presenta a les direccions dels centres educatius de la Roca del Vallès, el treball
realitzat amb l’EAP i s’acordà enviar el citat esborrany a les escoles per tal que es
treballi en el Claustre i a les Comissions Socials, amb l’objectiu que s’aprovi en el
Consell Escolar Municipal de maig, al Ple de juliol i s’implanti el setembre de 2012.
Atès que data 13 de juny de 2012 el Consell Escolar Municipal aprova per
unanimitat el Pla de prevenció i actuació de l’absentisme escolar.
Atès que el “Pla de prevenció i actuació de l’absentisme escolar a La Roca del
Vallès” pretén facilitar la tasca en la prevenció, la detecció i la intervenció de
l’absentisme escolar a la nostra localitat, tenint en compte que l’article 28 de la
Convenció dels Drets dells Infants reconeix el dret de l’infant a l’educació i també
fa palès que s’han de prendre mesures per encoratjar l’assistència regular a
l’escola i reduir les taxes d’abandonament escolar.
Atès que des de l’Ajuntament de La Roca del Vallès es vol aconseguir i mantenir,
en les millors condicions i de manera efectiva, la plena escolarització delsseus
infants i adolescents perquè és un dret i una obligació i al mateix temps ajuda a
afavorir una societat més justa, per aquest motiu s’ha elaborat aquest Pla de
prevenció, per tal de tenir un document marc que ens guiï, i que tots els agents
implicats, tant educatius com socials, estiguem coordinats i consensuats, així com
que tots els professionals actuïn atenent a la seva responsabilitat.
Atès que l’article 66.3 o) 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, disposa
que el municipi té competències pròpies en la participació en la programació de
l’ensenyament i la cooperació amb l’administració educativa en la creació, la
construcció i el manteniment dels centres docents públics, la intervenció en els
òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del
compliment de l’escolaritat obligatòria.
Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament
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 el Pla prevenció i actuació de l’absentisme escolar a La Roca
del Vallès.
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SEGON.- Publicar aquest acord i el text íntegre del Pla de Prevenció i actuació de
l’absentisme escolar de La Roca del Vallès a la web de l’Ajuntament per al seu
públic coneixement.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’àrea d’ensenyament, a la Policia Local, a les
escoles del municipi i al consell escolar municipal..
QUART.- Facultar l'Alcaldia, tant àmpliament, com en dret sigui possible, per al
desplegament i execució dels presents acords.”

B-12. Ratificació de la resolució d’alcaldia per la qual es resol aprovar de l’augment de
la dotació econòmica de l’escola bressol

Sr. Alcalde.- Passem al dotzè punt de l’odre del dia que tracta de la ratificació de la
resolució d’alcaldia per la qual es resol aprovar l’augment de la dotació econòmica
de l’escola bressol.
Si li sembla Sra. Marta Pujol el podem tractar conjuntament amb el punt tretze també
que tracta de la ratificació de la resolució d’alcaldia per la qual es resol avançar els
diners per la subvenció de l’escola bressol. Són 2 temes similars els tractarem
conjuntament i els votarem separadament. Té la paraula la regidora d’Ensenyament,
la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, una mica us poso en antecedents i us explico
conjuntament els 2 temes. Com ja sabeu tots, una de les principals fons de
finançament de l’escola bressol municipal és la subvenció que atorga el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta subvenció havia estat de
1.800 € fins a l’any 2010-2011. Per aquest curs 2011-2012 serà de 1.300 €... el 2011-2012
havia de ser de 1.800 i finalment va ser de 1.600, no 2010-2011. Al 2012 serà de 1.300 i
per a l’any... pel curs vinent, el que començarà el mes de setembre s’està parlant de
875 €. Perquè us feu una mica a la idea, la subvenció de l’any 2009-2010 es va cobrar
fa un parell de mesos. La del 2011-2012 que és aquest curs que acaba d’acabar,
encara no s’ha cobrat, ni es té data de cobrament ni està previst quan es cobrarà. Tot
això ha fet que l’escola bressol tingui moltíssimes dificultats de finançament. Aleshores,
amb les comissions de seguiment que hem estat fent amb l’Ajuntament de les quals
forma part l’escola, és a dir, l’empresa que gestiona el servei, els pares i l’Ajuntament,
amb l’alcalde presidint la comissió, el regidor d’hisenda, jo mateixa i la tècnica
d’Ensenyament, doncs ens han fet palès que hi havia moltíssimes dificultats
econòmiques. L’Ajuntament a través d’aquestes comissions de seguiment, al llarg
d’aquest any, ha anat fet avançaments de diners sobre el que era la subvenció de
l’any 2010-2011. Llavors, hem anat fent avançaments perquè poguéssim anar fent els
pagaments mensuals que tenia l’empresa gestora i finalment, el mes de juny es va
cobrar la subvenció. L’Ajuntament es va quedar la part que ja havia avançat i la que
no havia avançat, la va passar directament a l’escola bressol. Llavors, l’Ajuntament té
una... en el pressupost municipal hi ha 36.100 euros dedicats a l’escola bressol.
D’aquests 36.100 €, una part són 300 € per alumne i una altra part són els ajuts a
beques i deduccions que tenen les famílies que van a l’escola bressol. Reduccions per
famílies monoparentals, per famílies nombroses i per germans a l’escola. Enguany no
han arribat a 87 alumnes, sinó que n’hi ha hagut menys, hi ha hagut moments en què
n’hi ha hagut 80, 81, 82, per tant, un cop reduïts els ajuts de famílies nombroses, de
beques i de famílies monoparentals, no s’arriba als 36.100 i amb aquest acord el que
hem fet és atorgar la totalitat dels 36.100. Per tant, del setembre al desembre es farà un
pagament aproximadament d’uns 4.000 € perquè resten onze mil i pico euros a pagar,
d’aquests 36.100 es faran 3 abonaments, setembre, octubre, novembre i desembre ,
d’uns 3000 i pico fins arribar a aquesta xifra del 36.100. Per un part el punt B-12 seria

37

això, aprovar el pagament de la totalitat dels 36.100 € i el punt B-13 seria aprovar el
pagament del 50 % de la subvenció del curs 2011-2012 que el Departament
d’Ensenyament encara no ha pagat. El que hem fet és pagar el 50 % dels 1.300 €,
aproximadament són uns 53.000 € i perquè els 53.000 € i no la totalitat, doncs perquè,
de moment, amb aquests diners, l’escola bressol té garantit l’inici del curs i,
pràcticament, acabar el curs amb una certa tranquillitat econòmica, una mica a
l’expectativa de quan el Departament farà el pagament d’aquesta subvenció, però
nosaltres hem fet una modificació del pressupost, en el qual ja hi són els 103. Això ho
hem pogut fer perquè pel que fa a tresoreria l’Ajuntament, ara mateix, s’ho pot
permetre i pensem que l’escola bressol ha de tirar endavant perquès l’escola bressol és
una necessitat social d’aquest municipi i de tots els municipis i bé, en un moment en
què s’ha demostrat que l’equilibri econòmic de l’escola perilla, és important que
l’Ajuntament estigui al costat de l’escola.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari? Sr. Albert Gil, en nom
d’Equerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Fa uns mesos quan en un ple ja es parlava de la quantitat que podia ser que la
Generalitat al final destinés a alumne i en aquell moment parlàvem de retallades i
dèiem ajustos o no sé com ho anomenàvem, doncs bé, això la quantitat que ha
quedat, no per a nosaltres, sinó sé que per a vostès també és ridícula.
Això comportarà molts més problemes, molts més mal de caps tant pels pares com
pels gestors d’aquest centre i en aquell moment, també vam demanar que es fes un
esforç amb el tema de poder avançar uns diners per ajudar als explotadors d’aquest
centre per poder afrontar a pagaments que teníem i per poder cobrar ells i etc., etc. i
ens creiem que aquesta vegada, doncs si poguéssim fer més, s’hauria de fer més. Sap
greu que les subvencions que es compromet el nostre govern, tant sigui l’anterior com
aquest, doncs no es compleixin i bé, ja saben la nostra opinió com a partit. Ja ho hem
dit moltes vegades i seguirem dient-ho. Nosaltres fem política municipal, però des dels
municipis es fa país, es fa nació i esperem que algun dia també es faci estat.
Treballarem perquè els nostre pobles siguin els més potents també a l’hora de tirar
endavant i malauradament, és això, no? Situacions d’aquestes que ens estan portant
a trobar-nos amb que hi ha gent que no es pot permetre ja ni aquests 875 € i per això
ens trobem en aquestes situacions. Esperem que les coses millorin o treballem tots per
això, per tant, res, recolzar aquesta iniciativa i que en seu moment ja els ho vàrem
demanar i sabem que no és pel nostre prec ni d’això, però bé, igual que quan hi ha
coses que no es fan, les diem, doncs s’ha fet, doncs ho agraïm. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari? Sra. Carmen Las Heras, en
nom del PSC de la Roca?
Sra. Las Heras.- Sí, gràcies, Alcalde. Evidentment, nosaltres també recolzarem aquesta
proposta i nosaltres hem de dir que també estem molt preocupats pel futur de l’escola
bressol de les Orenetes. Crec que és un tema prou important com per seure i parlar-lo
tots plegats de cara al curs vinent. Nosaltres creiem que l’educació de 0 a 3 anys és
molt important per l’assoliments de futurs aprenentatges en les etapes de l’educació
infantil i de l’educació primària que s’ha aconseguit molt al llarg de 30 anys i no
podem retrocedir 30 anys enrere i, per tant, ens agradaria poder parlar del futur d ela
nostra escola bressol i del futur de l’escola bressol en general a Catalunya, de cara al
setembre, res més.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Carmen las Heras. Algun comentari Sra. Marta Pujol?
Sra. Pujol.- Bé, dir que la vostra proposta, la tindrem en compte i si hem de fer una
reunió conjunta, doncs no dubteu que us ho direm.
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Sr. Alcalde.- Algun comentari més, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, doncs afegir-nos a aquesta possible reunió i segur que el company
d’Iniciativa que no hi és, també voldrà ser-hi i, evidentment, involucrem a tothom, als
pares, als pares d’exalumnes, perquè jo crec que aquesta escola bressol i esperem
que les que en un futur es puguin obrir quan les coses millorin i estaran també
involucrats perquè, realment, la gent que hem tingut l’oportunitat de poder gaudir
d’aquest servei i utilitzar-lo creiem que és molt important i que el resultat que s’ha tingut
és molt bo. L’aprenentatge d’aquests nens ha estat molt interessant i després també,
que l’equip que també porta l’escola bressol endavant s’ho mereix perquè són uns
grans professionals perquè altra gent ja hauria tirat la tovallola. Segur quan hem tingut
aquests diferents problemes greus i ells han continuat tirant endavant, doncs es
mereixen el nostre suport i el nostre recolzament.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Albert Gil. Bé, tots estem preocupats pel futur de l’escola
bressol i estem fent grans esforços. Ja fa, crec que 3 anys, que vam aportar aquest ajut
de 36.100 euros que abans no hi eren i, per tant, vam ajudar a aquest equilibri
econòmic. Hi ha un esforç important també per part de la cooperativa que gestiona
l’escola bressol. Estem tots molt implicats en resistir i en salvar la nostra escola bressol,
que funcioni i que realment continuï sent un referent com ho és i continuï donant el
servei que tan adequadament dóna.
Ara bé, aquí també hi ha consideracions. Quan el Sr. Albert Gil ha comentat aquesta
situació de manca de finançament en la qual ens trobem, cal recordar que el model
d’alguna manera ha entrat en fallida, ha entrat en dificultat perquè estava basat en
un compromís de l’anterior president del govern central de dotar a les comunitats
autònomes d’uns diners que en aquest moment, no s’estan transferint i si aquests diners
no arriben, la Generalitat no ho pot fer arribar als ajuntaments com seria la seva
voluntat, per tant, aquí també seria bo que coneguéssim l’origen del problema i que
estiguem al costat del Govern de la Generalitat que probablement, seria el primer
interessat en donar els diners que donava anteriorment. En aquesta situació de
dificultat,segurament, el que hem de fer és redefinir el model. Hem de pensar com ha
de ser aquest model, com se sustenta i realment, a quina necessitat social respon.
Inicialment, això podria respondre a una necessitat social de conciliació de la vida
social i laboral en un moment amb alts índexs d’atur com en els actuals i amb dificultat
econòmica per a les famílies, doncs evidentment, moltes famílies creuen no necessari
aquest servei atès que és una etapa no obligatòria i malgrat que estem d’acord amb
la senyora Carmen de la Heras que és una etapa d’escolarització, que pot afavorir
futurs aprenentatges i que és molt important i que, per tant, l’hauríem d’ubicar
adequadament en el sí de la nostra societat, és a dir, que es conegui la seva finalitat i
que vagi més enllà d’aquesta conciliació que, realment, s’entenguin aquests
aprenentatges i l’hem de dotar d’un finançament adequat, és a dir, hem de trobar els
recursos, hem de trobar els mitjans i no ho hem de deixar en mans dels ajuntaments
que, probablement, tenim molts altres problemes a part de trobar recursos per aquest
model. Aquest model es va pensar d’una altra manera, per tant, si aquest model ha
fracassat, hem de pensar en un altre model. Per tant, si d’aquesta manera ha
fracassat, hem de pensar en una altre model i en aquesta línia s’està treballant des de
la Generalitat de Catalunya i en aquesta línia, hem de treballar municipis, els
ajuntaments i les associacions municipalistes i hem de buscar solucions. No tot és sortir
al carrer amb les pancartes, sinó que en aquell moment, hem de ser molt pragmàtics.
La veritat és que no hi ha recursos. Llavors, en un moment en què no hi ha recursos,
hem de ser tots molt imaginatius. Un exemple en el municipi, el tenim en l’escola de
música. L’escola de música acabarem sent tots autosuficients, pares i concessionari i
l’Ajuntament no hi posarà diners, però tampoc hi haurà ajuts de les administracions
superiors, evidentment, no es pot fer el mateix amb l’escola bressol, però sí que hem de
trobar una solució i en aquest sentit estem oberts, disposats a seure tots en una mateixa
taula, a treballar conjuntament i a buscar aquestes solucions, a veure si som capaços
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de trobar-les en un moment en què està i omplint tots els telenotícies, està omplint el
nostre dia a dia perquè és una realitat molt dura la que estem vivint, per tant, hem de
buscar solucions per tenir l’escola bressol en marxa i per poder posar també en
funcionament l’escola bressol que estem construint a la Torreta perquè teníem el
finançament per fer-la i, per tant, tindrem un altre equipament de servei de proximitat
en un nucli com la Torreta de 2.700 habitants que en aquest moment, serà molt difícil
posar en funcionament, però que en el seu dia hem de saber com la dotem i com la
posem en marxa,
Votarem per separat. Votarem primer el punt B-12 referent a l’augment de la votació
econòmica
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual, literalment, diu:
“Vist que en data 11 de juliol de 2012 es va emetre Resolució d’Alcaldia
mitjançant la qual es va acordar modificar la dotació econòmica a l’Escola
bressol Les Orenetes per a l’any 2012, amb el contingut següent:
“Atès que en data 26 de juny de 2012 es va celebrar una Comissió de Seguiment
(comissió constituïa per l’alcalde el 24 de setembre de 2010, tal i com
s’especifica en la clàusula 14a. del plec de prescripcions tècniques i
prestacionals que han de regir la contractació per al contracte de gestió i
explotació del servei d’escola bressol Les Orenetes de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès), en la qual es va aprovar la conveniència d’aprovar diversos acords.
Tenint en compte que en data 19 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte
per a la gestió indirecta, sota la forma de concessió del servei d’escola bressol al
centre “Les Orenetes” amb la cooperativa Escola Bressol del Bosc SCCL, amb NIF63240360 i que, de conformitat amb la clàusula tercera del contracte, l’escola
bressol es finançarà, entre altres vies, per una aportació de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, per un màxim de 1.800 euros per plaça i curs i aquesta aportació
es finançarà en la seva totalitat amb l’aportació de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 23 de setembre de 2011, la Direcció General de Centres Públics
de la Generalitat de Catalunya presenta en aquest Ajuntament ofici registrat
amb número d’entrada 6303, en el qual comunica que cal subscriure un conveni,
que s’adjunta en l’ofici, per tal de formalitzar la subvenció atorgada per el
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys que per al curs 2010-2011 i
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries serà de 1.600 euros per alumne
equivalent.
Atès que tanmateix s’ha anunciat en els mitjans de comunicació i mitjançant les
associacions municipalistes en diverses reunions, que l’aportació de la
Generalitat de Catalunya per al curs 2011-2012 serà de 1.300 € per alumne
equivalent i que per al curs 2012-2013 l’aportació serà de 875 € per alumne
equivalent.
Atès que tot i que s’han aprovat uns nous preus públics per al curs 2012-2013, cal
tenir en compte que no s’ha arribat a la capacitat màxima de matriculació per
aquest curs, sent a hores d’ara d’una seixantena de matriculats enfront els 87
alumnes de capacitat de l’escola i per tal produint-se, segons informació directa
de l’empresa gestora, un evident trencament de l’equilibri econòmic.
Per tot l’anteriorment exposat, i per tal de minimitzar l’impacte negatiu de la
reducció del 49% de l’aportació de la Generalitat de Catalunya per al
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys, la Comissió de Seguiment
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va acordar dotar, per aquest any 2012, a l’empresa gestora actual cooperativa
Escola Bressol del Bosc SCCL, amb NIF-63240360, del total de l’import consignat a
l’aplicació pressupostària “08 321 48003 Ajut escola bressol”, un cop restades les
possibles bonificacions a les famílies, independentment del número d’infants
matriculats i un cop el servei estigui efectivament realitzat i dins el marc de
l’actual relació contractual efectuant la corresponent modificació de contracte
o annex al mateix.
Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides
DISPOSA:
PRIMER.- Dotar, per aquest any 2012, un import màxim de 36.100 € a l’empresa
gestora actual cooperativa Escola Bressol del Bosc SCCL, amb NIF-63240360,
consignat a l’aplicació pressupostària “08 321 48003 Ajut escola bressol”, un cop
restades les factures presentades fins a data d’avui per la Cooperativa
corresponents a les bonificacions a les famílies i a la part de l’aportació de
l’Ajuntament, independentment del número d’infants matriculats i un cop el
servei estigui efectivament realitzat i dins el marc de l’actual relació contractual
efectuant la corresponent modificació de contracte o annex al mateix.
SEGON.- Comunicar-ho a la Intervenció municipal per tal que realitzi els tràmits
oportuns.
TERCER.- Informar d’aquests acords al servei d’Ensenyament i notificar-ho a la
Cooperativa Escola Bressol del Bosc, SCCL.
QUART.- Aprovar aquest acord mitjançant resolució d’alcaldia i ratificació en el
proper 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 la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es va qual es va
acordar modificar la dotació econòmica a l’Escola Bressol Les Orenetes per a
l’any 2012.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea d’Ensenyament
d’aquest Ajuntament. “

B-13. Ratificació de la resolució d’alcaldia per la qual es resol avançar els diners de la
subvenció de l’escola bressol.
Sr. Alcalde.- Passem ara al punt B-13, refent a l’avançament de diners. Passem a
votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual, literalment, diu:
“Vist que en data 12 de juliol de 2012 es va emetre Resolució d’Alcaldia
mitjançant la qual es va acordar la generació de crèdit i bestreta a compte de
la subvenció de la Generalitat de Catalunya a l’Escola bressol Les Orenetes curs
2011-2012, amb el contingut següent:
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“Atès que en data 19 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte per a la
gestió indirecta, sota la forma de concessió del servei d’escola bressol al centre
“Les Orenetes” amb la cooperativa Escola Bressol del Bosc SCCL, amb NIF63240360.
Atès que de conformitat amb la clàusula tercera del contracte, l’escola bressol
es finançarà, entre altres vies, per una aportació de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, per un màxim de 1.800 euros per plaça i curs i aquesta aportació es
finançarà en la seva totalitat amb l’aportació de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 2 de juliol de 2012, estan publicats els mòduls de subvenció per
al curs 2011-2012 de les subvencions del Departament d’Ensenyament, Educació
infantil, música i dansa en la plataforma EACAT, que disposen que d’acord amb
el pressupost de l’any 2012, els mòduls de subvenció per al curs 2011-2012 dels
ensenyaments de primer cicle d’educació infantil, música i dansa impartits en
centres de titularitat de les Corporacions Locals són com a màxim en
Llars d’infants de
1.300 €/alumne equivalent
Atès que en data 21 de juny de 2012 i número de sortida S/000044-2012
l’Ajuntament tramita mitjançant l’extranet EACAT la sollicitud de Subvenció per
al funcionament de les llars d’infants, sent l’import de la subvenció demanada de
106.600 € corresponent a 82 alumnes per 1.300 €/alumne equivalent, tal i com
marca el mòdul de subvenció.
Atès que la cooperativa Escola Bressol del Bosc SCCL requereix per al seu bon
funcionament el màxim d’aportació econòmica efectiva que suposa aquesta
via de finançament, tenint en compte que és l’aportació del curs acadèmic que
està finalitzant.
Atès que l’equip de govern està satisfet amb la gestió de la cooperativa Escola
Bressol del Bosc SCCL i que té la voluntat de que continuï gestionant l’Escola
Bressol Municipal.
Tenint en compte que caldria avançar una part de la subvenció per al
funcionament de les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya, per tal de
poder continuar realitzant el servei, tal i com han manifestat en les darreres
reunions de la Comissió de Seguiment i la Taula de Seguiment.
VIST l’article 181 del el RD Legislatiu 2/2004 del 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que poden
generar crèdit en l’estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària
derivats, entre d’altres, de les aportacions o compromisos ferms d’aportació de
persones físiques o jurídiques.
VIST l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’any 2012, pel que
l’alcalde és l’òrgan competent per aprovar els expedients de modificació de
crèdit consistent en una generació de crèdit per ingressos.
Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament.
És per tot això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides
DISPOSA:
PRIMER.- Aprovar la generació de crèdit d’un import de 106.600 €, a l’aplicació
pressupostària 08 321 48003 Ajut Escola Bressol corresponent al 100% de la
subvenció per al funcionament de les llars d’infants de la Generalitat de
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Catalunya, per poder-ho destinar a finançar part del cost de l’escola Bressol
Municipal Les Orenetes per al curs 2011-2012.
SEGON.- Ordenar el pagament d’una bestreta de 53.300 € a l’Escola Bressol del
Bosc, SCCL a compte de l’import total (106.600 €) de la subvenció que la
Generalitat de Catalunya ha d’abonar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès per
a l’anualitat 2011-2012 per al funcionament de les llars d’infants de titularitat de
les corporacions locals.
TERCER.- Comunicar-ho a la Intervenció municipal per tal que realitzi els tràmits
oportuns.
QUART.- Informar d’aquests acords al servei d’Ensenyament i notificar-ho a la
Cooperativa Escola Bressol del Bosc, SCCL.
CINQUÈ.- Aprovar aquest acord mitjançant resolució d’alcaldia i ratificació en el
proper 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 la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es va qual es va
acordar la generació de crèdit i bestreta a compte de la subvenció de la
Generalitat de Catalunya a l’Escola bressol Les Orenetes curs 2011-2012
SEGON.- Notificar aquest acord a la Intervenció i a l’Àrea d’Ensenyament
d’aquest Ajuntament. “

Sr. Alcalde.- Bé, és un ple molt extens de 17 punts. Anem a molt bon ritme. La veritat és
que anem molt bé, però m’han demanat fer un petit recés de 5 minuts. Si els sembla
bé, 5 minuts de descans i tornem de seguida.

Recés

Sr. Alcalde.- Si ens anem incorporant al plenari, si us plau? Bé, continuem.
B-14. Aprovació de la rescissió de mutu acord del contracte de la gestió de les
installacions esportives municipals amb IGE.
Sr. Alcalde.- Ens tocava fer el punt B-14 que tracta l’aprovació de la rescissió de mutu
acord del contracte de la gestió de les installacions esportives municipals amb IGE.
Té la paraula el regidor d’Esports, el Sr. César Alcalá.
Sr. Alcalà.- Gràcies, Sr. Alcalde. En el mes de febrer, març, tenint en compte la situació
que estàvem vivint i que ara vivim econòmica, ens vam posar en contacte amb
l’empresa IGE per mirar que ens reduïssin el cost que l’Ajuntament està pagant
anualment per a la utilització de les installacions esportives. En comptes d’entrar en
una negociació, l’empresa IGE ens va dir que ells tot i tenir un contracte en vigor fins al
juliol del 2013, preferien anar-se’n i deixar la concessió. Des de febrer-març d’aquest
any fins al dia 13 de juliol en què es va signar una acta de resolució per mutu acord, ha
hagut tota una sèrie de converses amb IGE per, evidentment, per arribar a aquest
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mutu acord i aquest mutu acord, el vam signar l’altre dia, el dia 13, amb el qual
l’Ajuntament de la Roca, momentàniament agafarà les regnes per dir-ho d’alguna
manera de totes les installacions esportives i ho portarem directament. Això suposa
que per conveni, signat a l’any 2005, hem de subrogar 26 treballadors d’un llistat que
l’empresa IGE ens va passar i hi ha una sèrie de treballadors que es queda a la mateixa
empresa o que ja no formaven part del llistat inicial que ens van donar del mes de
març ja no formava part de l’empresa amb la qual cosa aquests treballadors, ja no els
havíem de subrogar perquè ja no hi treballaven, però hi havia una altra sèrie de
treballadors que la mateixa empresa va dir que els mateixos se’ls quedaven per altres
installacions que ells tenien. IGE portarà les installacions esportives de la Roca fins al
dia 31 de juliol i a partir de l’1 d’agost, l’Ajuntament es farà càrrec d’aquestes
installacions i estem treballant per fer uns plecs perquè pugui entrar una nova
empresa, una nova concessionària a fer-se càrrec de les installacions i bé, l’únic que
es pot dir és que a partir de l’1 d’agost, nosaltres ens en farem càrrec i en un futur , ja
veurem com acabarà tot. Moltes gràcies, Sr. César Alcalá.
Sr. Alcalde.-Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, bé, nosaltres el que entenem és que la relació diguem-ne del poble amb IGE
ha estat perjudicial pel municipi. Han incomplert moltes vegades coses que havien de
fer. Se’ls ha hagut d’estar a sobre amb diverses ocasions. Nosaltres, érem coneixedors
d’una part del conflicte i del problema que hi havia amb els treballadors en l’anterior
legislatura en el qual vam ser presents en una reunió amb treballadors, en què se’ns va
traslladar certs problemes i es va agafar el compromís per part de l’Ajuntament.
Enteníem que això havia dut els seus fruits. Llavors, el que volem saber és en aquest
tràmit de tota aquesta negociació amb l’empresa, els treballadors que ara es veuran
subrogats, clàusula, per cert que ens sembla perfecte que hi hagi una subrogació
d’aquest tipus. Poder no directament amb l’Ajuntament, sinó amb l’obligació de que
qualsevol altra concessionari doncs hagués agafat, suposo que aquesta és la que hi
havia. Si ara no hi ha un altra concessionari que l’Ajuntament subrogui aquests
treballadors, ens sembla bé perquè entenem que s’han fet uns números i s’haurà vist
viable el funcionament dels centres esportius amb els actuals treballadors i una
explotació, diguem-ne que encara que sigui momentània o no del propi ajuntament.
Momentània o no perquè d’això no en tenim cap certesa, no sabem si s’allargarà el
termini o no. Creiem que uns treballadors i amb la situació actual, doncs que hagin
tingut aquesta clàusula els defensa, cosa que, malauradament, amb altres empreses
no succeeix i se’n van. Es perd la concessió de l’explotació i aquests treballadors,
automàticament, perden la feina. Voldríem saber què diuen els treballadors. Quins
problemes deuen haver posat ells en aquesta situació. Què hem pogut fer per part de
l’Ajuntament per intentar treure’ls de dubtes o ajudar-los en el que bonament pugui fer
l’Ajuntament i bé, després de les seves respostes, si hi ha algun tema ja incidiríem més.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i Unió?
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. A veure, ja fa mesos que, fins i tot en aquest ple, ha
sortit algun comentari d’aquest contracte, que tots hem arribat a dir, en algun
moment, que no era un bon contracte per a la Roca. Era un contracte redactat d’una
manera que totes les coses bones eren per a l’empresa i totes les coses dolentes no
eren per a l’empresa, sinó que eren per a l’Ajuntament. També és cert que es va
redactar en un moment en què la situació econòmica i de l’Ajuntament era molt
diferent de l’actual, per tant, hem de situar-nos en aquell moment, però no era un bon
contracte. Tots hem arribat a aquesta conclusió i tots, en algun moment, ho havíem
comentat. Ja fa temps, fins i tot, aquest és un tema que va començar, ja ho hem
comentat en alguna ocasió, quan era regidor el company Gabriel Parra, havíem anat
fins i tot a la Diputació. Aquí hi ha tot un bagatge, tota una peregrinació, per tant, des
de fa temps. Fa un parell d’anys que fins i tot, es va estar a punt de tancar un acord,
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vam estar reunits amb els representants dels treballadors, fins i tot a l’Ajuntament i vam
explicar que no estava tancat, que sí que era cert que s’estava parlant, però que en
aquell moment no estava la cosa tancada i que, per tant, si en aquell moment
passava algú, en aquell moment, ja en parlaríem, no?. IGE ha tingut, creiem
moviments interns, sembla ser que hi ha una empresa que intenta absorbir-la i aquesta
empresa que ha intentat absorbir a l’empresa petita, que és IGE, doncs no compta o
no vol portar installacions de municipis més petits de 20.000 habitants. Això és el que
sembla que podria estar passant. Tot això ho hem d’agafar també entre cometes, no?
La situació que ha comentat el regidor d’esports i que ell ha portat i que hem de
felicitar perquè jo crec que ho tancarem i ho tancarem bé. Doncs, se’ns posa sobre la
taula a començaments del mes de febrer-març, no? Veiem que pot ser una
oportunitat per avançar un any alguna cosa que ha de canviar-se obligatòriament a
l’agost o al juliol del 2013. Guanyem un any, un any en què les coses poden empitjorar
molt o que poden millorar molt si es fan les coses millor de com s’estava fent, si es
gestiona millor. Per tant, creiem que ho fem en un moment en què és positiu, arribem a
un mutu acord que és la manera que tothom ens havia dit, fins i tot, Diputació que era
la manera fàcil de solucionar-ho, si no aquí entraríem en possibilitats, fins i tot, de danys
i perjudicis per part de l’empresa, ho podria fer perquè el contracte estava redactat
com estava redactat, per tant, surt de l’empresa aquesta possibilitat, nosaltres creiem
que és una bona oportunitat, tanquem el tema per mutu acord i creiem que és positiu.
Ara durant un temps, a instància de la regidoria, doncs això es gestionarà de manera
directa, mentre preparem, que sabem que s’està fent, els nous plecs per quan toqui,
decidir si canviem el sistema de gestió i això s’ha d’adjudicar a una empresa o no. El
tema de personal, per llei, és el que és i, per tant, hi ha una subrogació del personal.
Aquí al mig, com ha comentat el regidor d’Esports, durant tot aquest temps l’empresa
ha estat dient quin era el personal que ells es volien quedar per gestionar altres
installacions i el personal que potser perquè estaven fent substitucions d’altres
companys o amb els que ja no comptarien, això és un tema que ha tractat IGE
directament amb el personal. Nosaltres, el personal que hi hagi a IGE el dia 31, se
subroga automàticament tot a l’Ajuntament. Aquesta és una obligació per llei i, per
tant no han de patir , en principi els treballadors, tot i que és normal i lògic que tinguem
un neguit quan passen coses d’aquestes. Hem de tenir en compte una altra cosa que
ja vaig avançar en l’últim ple que vam tenir i és que resulta que, l’últim ple o en les
últimes reunions que hem tingut, un dels canvis que comporta l’últim decret del govern
central en quant a increment de l’IVA , no només és aquest increment de l’Iva del 8 al
10% de l’Iva reduít i del 18 al 21 % de l’Iva normal, diguem-ho així, sinó que hi ha serveis
que abans es donaven amb un IVA reduït i que passen a l’IVA normal i els serveis
esportius passen de l’IVA reduït del 8 % a l’Iva normal del 21 %, per tant, tindríem un
increment de la factura amb IVA d’un 13 %. Amb aquesta gestió directa al mig durant
uns quants mesos, doncs ens ha de permetre un estalvi en aquest sentit. Un estalvi que
amb el total dels diners que estan en pressupost aquest any 250.000 € si no recordo
malament, doncs podria ser un increment d’aproximadament d’entre 25.000 i 30.000 €
de cara a l’any que ve, és a dir, que són molts diners que ens podem estalviar en
aquesta gestió. Després ja estudiarem si hem de continuar o no hem de continuar . Per
tant, jo crec que ens hem de felicitar tots o almenys nosaltres ho fem així, creiem que
després de molt temps de buscar una solució perquè creiem que el servei que es pot
donar és millor, que al final el ciutadà, que és pel que estem aquí tots, ha de sortir
beneficiat de tot això. Amb aquest objectiu de que el ciutadà tingui el millor servei,
doncs arriba a un moment en què l’empresa ja no vol continuar, l’Ajuntament es farà
càrrec del servei. Tot ha d’anar bé. Tindrem un període en el que és lògic que amb tots
els canvis tinguem algunes imprecisions. Això també ho hem de comunicar. No serà un
canvi fàcil, en aquest sentit. Tindrem problemes, és normal. N’hem de ser conscients. Els
problemes que surtin s’aniran solucionant i la idea és que els servei que es dóna
actualment, si pot ser millori i al final l’Ajuntament no tingui la despesa econòmica que
tenia i amb aquest sentit, aquest és l’objectiu que nosaltres creiem que aconseguirem i
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pel qual felicitem al regidor d’Esports. De veritat, César, una bona feina perquè
després de tant temps val la pena reconèixer l’esforç i creiem que això serà positiu pel
municipi.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Sí, el Sr. Manel Cortés
en nom del PSC de la Roca?
Sr. Cortés.- Gràcies, Sr. Alcalde. Jo primer dir que amb el que hem parlat, com heu dit
alguns de vosaltres, el manteniment no ha estat tot el correcte que hauria de ser per
part de l’empresa. Moltes coses que us puc dir de primera mà que l’empresa no ha
volgut esmenar la ... d’aquests treballadors que tenen ... dificultats i llavors jo avui el
que entenc és que durant aquest mesos, atesa la manera en la que estan en unes
installacions esportives nostres. La situació en la es troba el terra del pavelló , la gespa
del camp de futbol, de la qual hem parlat tantes vegades. Penso que durant aquest
temps poder des del meu punt de vista em fa veure que potser tindrem més despeses
... mentre sembla ser que ... un altre dubte que em queda i entenc és que al mes
d’agost, les nòmines d’aquest personal que ha subrogat l’Ajuntament, les paga
l’Ajuntament o els ingressos del mes d’agost són per l’empresa de IGE. Llavors el que
més em preocupa, tot i que heu dit que el personal és subrogat per l’Ajuntament, en la
documentació que ens aporteu, hi surt una llista de 26 persones. A mi m’agradaria
saber si són aquestes 26 persones les que subrogueu perquè a mi m’en falten 4 de la
plantilla d’IGE i m’agradaria saber si teniu coneixement de què ha passat amb
aquestes 4 i ... que parleu d’aquesta concessionària nova que es parlarà i es farà un
nou tracte per portar les installacions, vull sumar-me a la petició que amb aquesta
nova concessionària hi hagi algun article, algun contracte o alguna manera de fer-ho
que obligui d’alguna manera a que assumeixin aquests treballadors que estan... si hi
cabés la possibilitat. Llavors, tot i que, hi ha una cosa que m’ha sobtat molt. M’ha
sobtat molt veure que tota la documentació, entra la petició que tinc jo aquí en els
papers, si no és així em corregeixes, Sr. Alcalà, si us plau. Entra la petició d’IGE
oficialment el 13 de juliol a l’Ajuntament. Pel que jo veig en totes les contestacions i
informes de tècnics d’esports, secretaries i tot, que és per felicitar-se, eh? per la
rapidesa en la qual han treballat i ho dic sincerament, es contesta tot el mateix dia. No
sé si ... em fa por, no és que em faci por, és que em fa una mica de por per si amb les
presses, s’ha pogut oblidar algun punt que pugui perjudicar, més que res, al personal
de l’empresa. Simplement això.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manuel Cortés. Contesta el regidor d’Esports, el Sr.
César Alcalá .
Sr. Alcalá.- Sí, gràcies. Deies que del llistat aquest de les 26 persones, te’n faltaven 4.
Nosaltres, per obligació, pel contracte que es va signar l’any 2005, teníem l’obligació
de subrogar al personal que tenia contractat IGE. En el moment de les negociacions,
IGE ens va passar un llistat, que deu ser el que deus tenir davant amb el paper aquest.
Nosaltres no ens posem si A IGE treballen 31, 41, 51 o 120 persones. A nosaltres ens han
passat un llistat de que aquestes 26 persones són les que l’Ajuntament ha de subrogar
a partir d’aquí, hem de suposar que la mateixa empresa les readaptarà o les
collocarà o farà el que cregui convenient amb altres centres esportius que ells tenen.
Nosaltres, com a Ajuntament tenim el dret de subrogar a aquests treballadors, però
també en el moment, quan vingui el cas, que una altra empresa entri, és a dir quan es
faci el concurs, aquesta empresa té l’obligació de quedar-se amb els treballadors que
nosaltres hem subrogat. Contestant una miqueta a mitges amb la pregunta que ha fet
l’Albert Gil, nosaltres no hem pogut enraonar amb els treballadors perquè l’empresa
IGE no ens ha deixat fins demà a les 12 del migdia. Abans volen ells enraonar amb els
treballadors, tot i que, des d’aquest dimarts passat estem fent el traspàs de tot. De tot
és de tot i hem dit més d’una vegada d’enraonar. Només he pogut enraonar amb
l’Àlex Millán, ha estat l’única persona amb la qual ens han permès poder-nos reunir i
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amb l’Anna Aznar, però amb l’Anna Aznar no entra dins dels treballadors que queden
subrogats perquè és de l’empresa. amb tota la resta de la plantilla no ens han deixat
enraonar o no ens deixaran enraonar fins demà ales 12 del migdia quan ells hagin
tingut una reunió amb els treballadors i els diguin que se’n van i a partir d’aquest
moment, nosaltres entrarem i enraonarem amb els treballadors i els direm que a partir
d’ara a l’Ajuntament es farà càrrec de tot això. Amb el que em preguntava de les
coses de la gespa, el paviment i tot això. No hi haurà més despesa per l’Ajuntament en
aquest sentit perquè econòmicament l’Ajuntament no pot canviar una gespa. En el
seu moment, teníem la intenció de fer-ho, però amb el Pla d’ajust ens és impossible
demanar una finançació de 208.000 € que val canviar la gespa. El que sí que farem és,
que aquesta és una de les condicions, que la nova empresa està obligada a canviar
la gespa. Aquest serà un dels punts, però nosaltres, el que està clar és que a
l’Ajuntament no li costarà més diners ni el pavelló ni els camps de futbol perquè és que
no ens ho podem permetre i no sé... hay alguna cosa más que me has dicho, pero no
me acuerdo .
A sí, lo de los ingresos del mes de agosto, que me has dicho de esto que nosotros
tenemos que pagar la nómina en agosto. A ver, IGE se va el día 31 de julio. Es cierto
que hasta el momento presente, ha habido personas que se han apuntado para
cursos que seran en el mes de septiembre o en el mes de agosto. IGE nos tiene, entre
comillas, que devolver el dinero que haya cobrado de más. De más quiero decir, de
cosas que haya cobrado a partir del 1 de agosto. Es decir, el Ayuntamiento de la Roca
tendrà una serie de ingresos a partir de como esta estipulado en el acta de resolución.
Tenemos fecha ambas partes, de cerrar los números o de cerrar la caja el día 30 de
septiembre, es decir hasta el 30 de septiembre tendremos que hacer muchos números
para saber las personas que en el mes de agosto han pagado o no han pagado. Es
de dir, han pagado el mes de julio i no han pagado agosto y esta parte proporcional
será devuelta per IGE al ayuntamiento, es decir seria una faena meticulosa por ambas
partes, pero al final yo creo que nos saldremos en el sentido que el ayuntamiento no
saldrá perdiendo por lo que respecta a los ingresos.
Sr. Cortés.- si me permite hay una pregunta que hecho que no me la ha respondido.
Como le he hecho una bateria de preguntas, es fácil. Sr. Alcalá, jo quería, una de las
cosas que le hablaba en matería de personal era que si se va a hacer que la empresa
nueva que venga absorva a los trabajadores.
Sr. Alcalá.- Sí, sí. Te lo he contestado. Tienen la obligación de subrogarlos. Es decir,
nosotros, en este momento, somos un puro trámite, de IGE pasan al ayuntamiento y
del ayuntamiento pasan a la nueva empresa.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. César Alcalá. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- La resposta aquesta no és la que m’esperava perquè vull creure que els han
demanat que no es reuneixin amb els treballadors, no que no els hagin deixat perquè
si el regidor d’esports de l’Ajuntament, amb un empresa que ha plegat o que ha signat
la quitança o que ha dit que ells volen plegar, molt bé. Em sembla perfecte, però
vostè com a regidor ha d’agafar i dir-los: molt bé, em sembla perfecte, però jo em
reuniré amb qui em doni la gana. Només faltaria que el representant del poble no es
pugui reunir amb qui ho hagi de fer i informar-se també de la situació dels treballadors
de manera directa perquè ara vostè m’està dient que, si no he pres malament nota,
que s’ha reunit amb l’Àlex Minià i amb l’Anna Aznar. D’acord i els ha informat del que
passarà, és a dir que l’empresa no volia que vostè informés. Vostè a aquesta gent,
suposo que quan s’ha reunit amb ells, els ha informat del que passarà, per tant, se’ls
està informant. Entenc que en una situació així, com en tantes altres, hem de tenir clar
qui som nosaltres i ara parlo de nosaltres som a consistori i qui són els altres, per tant, no
entenc aquesta situació. M’ha dit que demà hi ha una reunió amb els treballadors i
IGE i vostès, automàticament, es reuniran amb els treballadors per parlar amb ells.
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Tornant a agafar el fil del tema dels treballadors, em sembla perfecte. He estat jo, eh?
el que he comentat el tema aquell perquè entenia que això es feia perquè hi havia
una clàusula que marcava aquest supòsit. La llei no sé si és que això ja obligava a la
llei o la llei va canviar d’aquesta situació i, per tant, doncs ho entenia perquè tampoc
no posem que els treballadors no han de ser esclaus perquè això ja s’entén, per tant,
entenia que aquesta clàusula era si és la llei, doncs perfecte. Agraïm tenir alguna llei
que sigui positiva i que defensi als treballadors actuals. Jo vull fer la següent pregunta.
Diguem-ne dels treballadors que subroguem n’hi ha 2 que ja han causat baixa i 2 que
se’ls ha quedat IGE per a un altra. Aquests 4 treballadors seran substituïts. La feina que
feia aquesta gent? I desconec, si que em sembla que van dir que direcció estava
posat en un altre centre de treball i, per tant, no comptava aquí. Tots aquesta càrrecs,
diguem-ne que ara no estaran complerts. Ens podrien dir quins són? Si és que els sap
perquè m’ha comunicat també una altra cosa que deia que hi havia 26 persones, que
no sabien quantes, si eren 26 si eren 90 o si eren 108. Em costa de creure perquè si és
això, llavors com han pogut fer els números per saber que l’ajuntament, ens podrem fer
càrrec de l’explotació pels mesos que siguin d’aquest contracte, per tant, jo vull
entendre que ho sabien, sabien la gent i sabien el número perquè si no, no podem
haver fet una feina de saber que això ho podrem mantenir, per tant, li agrairia
aquestes 2 coses i amb aquest problema del tema del que havia cobrat ja per
avançat IGE i per les nòmines dels treballadors, ho vam consultar en la comissió
informativa i recordo que l’interventor em va comentar que hi havia 4 mensualitats que
encara no s’havien pagat de l’empresa IGE i que això era un coixí per si IGE no
complia amb aquests pagaments que ha cobrat, diguem-ne que ha cobrat
d’inscripcions a cursets, etc, etc, i que no hi havia la possibilitat de si ells no ens els
tornen, doncs de compensar-ho així. Recordo que també el Sr. Estapé va dir que el
que seria més complicat seria el mes d’agost, els cursos o els abonaments del mes
d’agost, exacte d’estiu. Bé doncs els diem que exigeixin a l’actual IGE que donin els
números perquè tinguin vostè temps de comprovar-los i els compensin.
Per part nostra, ens quedava un dubte, sincerament, que era si ens havíem d’asbtenir
en aquest punt o si votar-hi a favor pel tema de la recuperació. Pel tema, sincerament,
de la recuperació, votació favorablement. Al no haver parlat amb els treballadors i no
saber l’opinió del treballadors, si estan d’acord, si no i quins dubtes tenen, nosaltres
farem una abstenció de vot perquè no sabem, realment, la part important d’aquest
deixar aquest contracte, què n’opinen. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr Albert Gil. Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- tenim tots els números i s’han treballat a fons. Nosaltres hem intentar ser el
més prudents possibles en una situació nova per tots. També i és que tanquem un
contracte, no quan arriba la data de finalització, sinó un any abans i el tanquem
perquè l’empresa concessionària ens diu que el vol tancar i veiem que ho hem de
tancar i hem d’aprofitar l’oportunitat perquè si fins ara, anava malament, una empresa
que no vol continuar, encara anirà a pitjor. Per tant, el que busquem, en tot moment,
és que el servei que es doni a l’usuari i al ciutadà de la Roca sigui millor del que s’està
donant fins ara i del que es podia donar a partir d’un moment en què si diem que no, si
no acceptem aquest mutu acord i aguantem un any més, potser un any, que si fins ara
no es fa el manteniment que s’hauria de fer, que el contracte també diu certes coses
que tampoc marca el manteniment light que hem tingut. El manteniment s’ha anat
fent. No hem pogut exigir més manteniment perquè s’ha fet el que deia el contracte.
No hem pogut exigir que bescanviés o que financessin el canvi de la gespa perquè no
ho diu el contracte. Resulta que tenim una empresa que està cobrant una quantitat
molt important de diners de l’Ajuntament, de diners públics, que té assegurats un
ingressos només començar l’any que aquest any ja era de 250.000 €, però la gestió
que ha fet no era el que tots haguéssim volgut, per tant, els números els tenim, tenim
un històric que ens ha anat passant, tenim un històric de consum, tenim un històric
d’etiquetatge, tenim un històric d’ingressos i creiem que la informació que ens han
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donat ha de ser correcte i si és correcte, doncs que això ha de continuar bé i sense
més problemes. El personal continua. El personal és qui està tirant endavant la
installació, per tant la installació no ha de patir gaire pel canvi perquè és el mateix
personal que treballava fins ara. En aquest sentit, el que sí canviarà seran les ordres
directives, es donaran d’una altra manera. Els objectius, segurament, seran diferents.
Haurem de treballar més en la línia d’aconseguir més abonats. La nostra installació, és
una installació amb mil i pocs abonats i hauríem d’arribar a 1.100, 1.200, 1.300, 1.400
abonats. Aquest és un dels objectius que ens haurem de marcar. La nova direcció
s’haurà de marcar aquests objectius. Mentre més abonats tindrem, més objectius
tindrem, per tant, millor serà els resultats per a l’empresa gestora futura o per
l’Ajuntament si al final és l’Ajuntament qui ho gestiona. Aquest és l’objectiu. En mig, és
cert, hi ha unes persones que estan fent una feina que són els treballadors, que són els
que mantenen el servei, són unes persones de les quals no tenim queixa, per tant, per
llei s’han de subrogar, però encara que no fos per llei, jo entenc que també ho faríem
perquè són les persones que coneixen les installacions i són les persones que millor
poden continuar mantenint les installacions, per tant, és imperatiu legal, diguem-ho
així. També ho serà en un futur si ve una altra empresa, això que tothom estigui tranquil,
però si no ho fos, jo entenc que hauríem fet el mateix, però el que no podem fer és
canviar-ho absolutament tot, llavors sí que tindríem un caos. La gent ha de continuar,
la feina s’ha de continuar fent i aquest és l’objectiu, millor servei, menys diners de cost
per a l’Ajuntament, en definitiva, menys diners de cost públic i que això es gestioni
millor i que tinguem més ingressos que són els que faran que l’Ajuntament hagi de fer
menys aportació pública a una installació que creiem que amb el temps que portem
treballant i amb els números que hem vist i tot allò que hem anat parlant, que es pot
portar millor i que pot comportar un estalvi important per l’Ajuntament. D’entrada no
haurien de fer com a l’ajuntament l’aportació per canviar la gespa. Això és una idea
que ha sorgit que en principi, creiem que, com ha dit el regidor d’esports, el
finançament de la gespa dels camps de futbol hauria de sortir del nou contracte i són
molts diners, són molts diners, és a dir, si només ens estalviem això, ja podríem estar
contents. L’objectiu és això, d’una manera o d’una altra, l’objectiu és millor servei i
menys cost per l’ajuntament i al mig, els treballadors mateixos, continuen tots els
treballadors que estiguin en nòmina en data 31 de juliol, tots.
Jo entenc que el que el regidor ha dit que si són 31, són 31, si són 26, són 26 i si són 80,
són 80, sabem els números que costen els 26 treballadors que ens quedem, ho sabem
perquè si no, no entraríem en una aventura com aquesta. Una aventura que, de fet, ja
estava gestionant una empresa que estava cobrant només per direcció i per
estructura uns 50.000 € anuals. Per estructura d’empresa. Clar, això són diners que
creiem que ens podem estalviar que podem destinar a la pròpia installació i que ha
de servir o bé perquè el cost sigui inferior o perquè tinguem un millor servei i aquest és
l’objectiu i no serà fàcil, ja ho hem dit abans, és a dir, que ningú es pensi que això serà
un canvi i que d’avui per demà funcionarà tot perquè nos serà així, però entenem que
el resultat serà positiu i que a curt termini, la cosa anirà a bé i és el que buscàvem,
acabar amb un contracte que tots havíem dit per activa i per passiva que volíem
canviar, doncs tenim l’oportunitat.
Sr.- Alcalde.- Molts gràcies. Sr. Manel Álvarez. Sr. Manuel Cortés. Algun altre comentari?
Molt bé, doncs jo per cloure el debat d’aquest punt, doncs d’alguna manera
reafirmar-me amb el que ha dit tant el regidor d’esports com el portaveu del grup de
convergència i Unió. A veure... si procuraré contestar-li. Sí, què li queda pendent?...Sí,
això li volia contestar. No jo una mica reafirmar-me en les afirmacions que han fet tant
el regidor d’esports com el portaveu del grup municipal de convergència i Unió.
Aquesta rescissió del contracte es produeix un any abans de que caduqui legalment el
contracte. A nosaltres, ens hauria agradat fer-ho 2 o 3 anys abans i això no ha estat
possible perquè l’única fórmula per fer-ho era el mutu acord. L’única forma tal com
estava redactat el contracte. Ho hem intentat abans, hem estat en moltes converses
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amb aquesta empresa i teníem clares les dificultats que suposava aquesta resolució i
teníem clares les dificultats de gestió que no estaven sent les millors per l’Ajuntament.
També perquè no estàvem obtenint els resultats que esperàvem. Quin és l’objectiu?
L’objectiu és optimització dels serveis. No pot ser que l’ajuntament estigui pagant uns
diners per gestionar les seves pròpies installacions quan l’empresa que la gestionava
està també gestionant els ingressos. Aquesta situació s’ha de corregir ara.
El pas a gestió directa és un pas delicat que no és senzill i que, evidentment,
comportarà una sèrie de dificultats. D’entrada, tots els treballadors que estan en
nòmina a 31 de juliol, per a la tranquillitat de tothom se subroguen tots. Insisteixo, ja
s’ha dit, però insisteixo. Aquesta subrogació és obligatòria ara i ho serà en qualsevol
altra externalització del servei que es torni a fer, que és una pregunta que també ha
sortit. Les persones que no estiguin en nòmina, que crec que són 3 o 4, és perquè la
pròpia empresa té interès en mantenir-les en altres installacions de la seva titularitat,
de la seva explotació, de diferents municipis de Catalunya. Alguna d’elles, crec que la
que porta la direcció ara no està ni tan sols adscrita al servei d’aquí tot i que faci el
servei d’aquí, per tant, tot això, crec que respon la pregunta que m’havia fet en
aquest sentit.
Sr. Gil.- Si la Direcció no estava aquí i és una de les que no hi és...
Sr. Alcalde.- Sí, ara vaig aquí. El treball que feien aquestes persones que no se
subroguen. Actualment, tenim la impossibilitat de noves contractacions. No es pot
contractar a nou personal i, per tant, no contractarem a ningú més. Com es farà la
direcció? La direcció es farà a través d’una empresa externa. Una empresa externa es
farà càrrec de la direcció d’aquest servei. Transitòriament, en tant no es redacta el
plec de clàusules, en tant no es torna a treure el nou contracte. Mentrestant, quines
són les condicions perquè realment anem a una externalització de nou? Doncs hi ha 2
condicions fonamentals, una ja l’ha dit el regidor d’Esports és que en els plecs de
condicions del servei si s’externalitza han d’estar incloses una sèrie d’inversions, per
tant, el plec, el nou plec tindrà un pla d’inversions. Aquest Pla d’inversions ha de
garantir que es faci els manteniments adequats, que es faci un seguiment continu de
les installacions i que es faci inversió. Podríem fer un parallalelisme amb el servei de
l’aigua potable que ens fa Sorea. Sorea és un concessionari que té un pla d’inversions
i, per tant, està contínuament, és una concessió llarga, 25 anys i per tant, està
contínuament invertint en la millora i actualització de la xarxa. És una mica, amb
aquest criteri, una condició fonamental per anar a una externalització és que el nou
concessionari del servei assumeixi un cert manteniment de les installacions, una certa
actualització i unes inversions clares que s’han de definir. Si hi ha materials fungible,s
que tenen una vida curta, que tenen una certa durada i que s’ha de substituir,
l’Ajuntament els ha de tenir controlats i no poden aparèixer com a sorpresa, per tant,
no pot ser que al cap de 10 anys la gespa ja no s’aguanta, 208.000 €. Això no pot ser.
Això ha d’estar sota control i això ha d’estar programat dins del nou plec. Segona
condició, l’optimització dels recursos. L’Ajuntament no pot estar perdent diners com ha
passat fins ara. Per tant, l’ajuntament ha de saber, en tot moment, quin és el rendiment
d’aquestes installacions. Aquestes installacions són rentables, hi ha explotacions, fins i
tot hi ha subexplotacions, com podria ser el subarrendament del bar, que no s’ha fet
mai sota supervisió municipal, sinó que s’ha fet sota aquesta empresa, d’una forma
una miqueta estranya i que no ha donat peu a que l’ajuntament pugui cobrar un
cànon d’explotació com seria desitjable, però això poder és una pura anècdota. Hi ha
el cànon d’explotació de la piscina i del gimnàs, que són rentables, i que són els que
ens haurien de garantir la viabilitat i l’equilibri econòmic d’aquest servei. Aleshores, ens
hem de moure en aquest escenari. De moment, gestió directa. La gestió directa
tranquillitat pels treballadors. Tothom continuarà en el seu lloc. Tot es continuarà fent
com es feia sota una direcció nova externalitzada. A partir d’aquí, si això funciona,
com ha dit el regidor d’hisenda , ens estalviarem un IVA que passa del 8 al 21 i que, per
tant, són molts diners. A partir d’aquí, si la gestió directa dóna peu a uns rendiments,
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podríem arribar a la conclusió de que continuem en gestió directa. Aquest també
podria ser un dels escenaris. Si veiem que és molt complicat assumir aquest servei des
d’una direcció externalitzada, aleshores haurem de tancar aquests plecs i fer
ràpidament el nou concurs d’adjudicació perquè entri una nova empresa que té per
obligació subrogar tot el personal i continuaríem donant el servei amb les millors
condicions, com ha dit abans el regidor d’hisenda, l’objectiu és la millora i optimització
dels servei d’esports que es dóna des del nostre municipi a tots els ciutadans i a totes
les ciutadanes. Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 8 vots favorables manifestats
pels representants de CIU i del P.P i 8 abstencions manifestades pels representants dels
grups municipals del PSC i ERC.
“Atès que s’està tramitant el procediment de resolució de contracte, mitjançant
sollicitud de IGE, SL, adjudicatària del contracte de gestió de serveis públics que
té per objecte “la gestió de serveis públics en règim de concessió que té per
objecte la gestió i explotació del servei públic de gestió i explotació del pavelló
poliesportiu municipal de la Roca del Vallès, la piscina coberta municipal, el
camp de futbol de la Roca centre, la zona esportiva de Santa Agnès de
Malanyanes i les installacions del camp de futbol de la Torreta”.
Vist que en data 13 de juliol de 2012, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme l’esmentada
resolució del contracte.
Atès que en data 13 de juliol de 2012 els Serveis Municipals van emetre informe.
Vist que en data 16 de juliol de 2012 es va signar l’acta de resolució del contracte
amb l’adjudicatari del contracte.
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:
ACORD
PRIMER. Resoldre de comú acord el contracte de gestió de serveis públics que té
per objecte “la gestió de serveis públics en règim de concessió que té per
objecte la gestió i explotació del servei públic de gestió i explotació del pavelló
poliesportiu municipal de la Roca del Vallès, la piscina coberta municipal, el
camp de futbol de la Roca centre, la zona esportiva de Santa Agnès de
Malanyanes i les installacions del camp de futbol de la Torreta”, subscrit en data
28 de juliol de 2005 entre “INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA, SL” i per
aquest Ajuntament, d’acord amb l’acta de resolució annexa a aquesta
proposta.

Els efectes d’aquesta Resolució de comú acord seran des de la data
determinada en l’acta.

SEGON. Notificar aquest acord als interessats. “
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B-15. Aprovació de la modificació no substancial de l’ordenança fiscal número 14,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis de manteniment, senyalització de
guals, entrades de vehicles a través de les voreres i estacionaments reservats.

Sr. Alcalde.- Passem al quinzè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació de la
modificació no substancial de l’ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per
la prestació de serveis de manteniment, senyalització de guals, entrades de vehicles a
través de les voreres i estacionaments reservats.
Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. L’Ajuntament de la Roca va aprovar en les
ordenances d’aquest any, les ordenances fiscals, la nova taxa de guals. Era una taxa
que no es cobrava a l’Ajuntament des de l’any 2006. En els converses que vam tenir en
aquell moment en què vam parlar de pressupost, vam parlar d’ordenances amb els
diferents grups municipals, un els compromisos que es van adoptar és que havíem
d’intentar fer una ordenança el més just possible. Pel més just possible, en aquell
moment, alguns dels membres de la reunió, el que van comentar és que paguessin
aquells que tenien placa de gual i els que no tenien placa de gual, però que sí que
feien ús d’un gual i que potser no necessitaven placa de gual perquè en el seu carrer,
potser era una zona la que únicament s’aparcava en un cantó que els cotxes no
aparcaven i que, per tant, no cali que tinguessin la placa de gual. Es va fer un
redactat, en aquell moment que es va aprovar i el que deia, literalment, és que el
càlcul de la taxa per l’entrada de vehicles a edificis a cotxeres particulars o
aparcaments individuals de propietat dins d’un aparcament general a les voreres amb
reserva d’espais o provisió d’estacionaments. Amb aquesta frase afegida en el
redactat de l’aprovació de l’ordenança que es va fer en aquell moment i després de
fer un treball, que hem fet durant tot aquest any intens, de fer un bon padró, tant de
guals amb placa com d’aquells que no tenen placa i hem vist que hi ha molts guals
que no tenen placa i que per tant, no entrarien en l’ordenança. Després de fer les
consultes oportunes, amb la Diputació bàsicament pel que fa a l’àmbit jurídic. La
Diputació ens ha dit que es podia fer una modificació del redactat d’aquesta
ordenança i que aquesta modificació es podia considerar no substancial. En aquest
sentit, el que portem a aprovació és una modificació d’aquesta ordenança en la qual
canviem l’article 6 de l’ordenança que queda de la següent manera:
“Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de
propietat dins d’un aparcament general a través de voreres.”
Sense l’afegit de amb reserva d’espai o prohibició d’estacionaments.
Es fan també algunes modificacions en el redactat pel que fa de llei. La llei de bases
local en l’article 20.3.h determina que qualsevol entrada de vehicles a través de les
voreres, amb independència que gaudeixi d’una reserva d’espai o provisió
d’estacionament és susceptible de l’establiment de la taxa corresponent per a la
utilització privativa o el aprofitament especial del domini públic, per tant, entenem que
la llei també ens dóna la raó, que les modificacions que es puguin fer en el redactat
de la taxa es fan per aclariment, no per una altra cosa perquè ja estem emparats per
llei. I el que queda clar és que amb aquesta modificació, podrem fer allò que vam
quedar tots i és que passarem un rebut de gual a aquells que no tenen placa també.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil, en nom
d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, en el seu dia quan vam parlar del tema dels gusla, el que vam comentar és
que no teníem un cens fet de quantes podrien ser d’aquest tipus. És a dir, teníem la
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darrera xifra que podíem tenir eren les que ja havien tingut placa municipal i, per tant,
hi havia aquesta situació de dir, valorarem aquests ingressos, respecte de les plaques.
Mai sabent tot aquest seguit de guals que físicament no existeixen en els pobles, en els
tres nuclis en què la gent no aparca davant perquè veu una entrada o sortida de
vehicles o, fins i tot, la gent que es posa flamenca, eh... allò, llavors vam dir que es fes
un estudi, no se´... l’altre dia es va parlar d’unes xifres bastant sorprenents perquè
parlàvem d’un 70 % en algunes zones. Per tant, el que sí que hem de ser és la
coherència que si uns paguen igual per poder entrar i sortir els cotxes també l’han de
pagar i més en una situació actual com la que dèiem, no? Fer una cosa així, una
aportació així, ens ajudava amb altres despeses que té el municipi. De tota manera,
això es feia sobre uns números que si es feien aquestes diferències tan grans, hauríem
d’haver estudiat de cara a l’any que ve, les properes taxes o si més no, si es mantenen
els mateixos preus, saber exactament de quina quantitat final estem parlant. Vull dir ja
de cara a l’any vinent. Per a les properes taxes op si més no, si es mantenen els
mateixos preus, saber de quina quantitat final estem parlant, tant del nombre de
plaques com ...
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari? No? Contesta el regidor
d’hisenda.
Sr. Álvarez.- Sí, hem treballat amb un pla d’ocupació, que ha fet una molt bona feina,
al nostre entendre, durant tota aquest any. Tenim un padró de gual amb plaques
actualitzat. Aquest era el més fàcil. Hem començat a fer un treball de camp que ha
consistit en sortir al carrer amb càmera i afegir a aquest padró amb placa, aquells
guals que no tenen placa, però que el propietari no ha cregut oportú demanar la
placa, però que hem constatat que realment estan entrant vehicles. Jo ara no
recordo, perquè no recordo exactament el número exacte, però ja li passaré en tot
cas. Estem parlant que si apliquem la taxa només als solars que tenen placa, podríem
estar al voltant d’un padró amb euros d’uns 35.000 o 45.000 € i si apliquem la taxa a
tots aquells locals que s’han d’aplicar i que així vam quedar i que havia de ser l’esperit
d’aquesta taxa, doncs ens aniríem a 80 o 90.000 €. Creiem que el que és just és que
tothom pagui, tingui o no tingui placa. Hi ha molts que no tenen placa per aquest
motiu perquè no la necessiten. Els que no la tinguin que la vinguin a demanar i si no la
vénen a demanar, doncs és igual, l’Ajuntament li passarà un rebut perquè realment
estan fent ús d’un espai privatiu i que, en principi, aquells que tenen placa doncs estan
pagant. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari més?
Bé, el que pretenem amb aquesta modificació de l’ordenança és corregir una situació
anòmala que es produïa en el municipi. Jo crec que a ningú se li escapa que a
d’altres municipis tothom està acostumat a pagar una llicència de gual anual. Una
renovació anual de la llicència de gual. El que estava passant a la Roca, doncs
realment és certament estrany. Els que tenen placa pagaven un cop per sempre i no
tornaven a renovar la placa. Això es va produir fa uns quants anys, set, vuit, nou, una
cosa així, no ho recordo exactament i l’ajuntament estava deixant d’ingressar uns
diners molt importants que es tracta d’una taxa que afecta directament al
manteniment d’una via pública, per tant, el que hem de fer és regularitzar aquesta
situació. Hem pogut comptar amb el suport d’un pla d’ocupació que durant 6 mesos
ha fet aquesta tasca important d’aixecar el padró de guals, detectar, doncs us podeu
imaginar tenim 4.000 immobles, la pràctica totalitat dels immobles tenen entrada de
vehicles, per tant, s’han detectat tots aquests guals, s’han detectat tots aquests guals,
els que s’estan utilitzant i els que no. En tot cas, també hi haurà l’oportunitat de
renunciar al gual. També hi ha una taxa de renuncia, per tant, no se li obliga a ningú a
tenir una entrada de vehicle a casa seva. Qui vulgui renunciar, ho pot fer.
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Amb aquesta regularització, els primers sorpresos hem estat nosaltres mateixos perquè
l’estimació que vam fer a principis d’any pressupostàriament era d’uns 40.000 € que
podria ingressar l’Ajuntament i amb aquest padró que encara no s’ha acabat de
completar del tot i, per tant, encara queda teixit industrial per detectar, estem parlant
d’uns 85.000 € que pot ingressar l’Ajuntament, per tant, és una situació molt interessant
en un moment de dificultat econòmica de corregir aquesta anomalia i regularitzar el
que és una taxa habitual normal i corrent assumida per tots els ciutadans de qualsevol
municipi. El cost d’una entrada de vehicle d’un habitatge són 39 euros l’any, per tant,
no estem parlant de cap situació que pugui perjudicar l’economia de ningú, sinó que
estem parlant d’una situació de justícia i de justícia social i quan estem parlant
d’entrades a aparcaments, no recordo que na es paga per l’aparcament comunitari
té un cost que tampoc és molt alt i que va repartit en una comunitat de veïns que pot
assumir perfectament. Si estem parlant d’entre 5 o 20 places té un cost de 119, 20 € a
repartir entre 10,15,20 o els que sigui, per tant, no estem parlant d’un cost que suposi
cap esforç per ningú i en canvi, a l’Ajuntament li regularitza una situació que tampoc
podia ser perquè estàvem renunciant a una taxa que és normal, habitual, en qualsevol
hisenda pública. Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots favorables manifestats
pels regidors de CIU, del P.P i d’ERC i 7 vots negatius manifestades pels regidors del
PSC, el qual, literalment, diu:
“Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, DRL 2/2004)
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que s’estableix a l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en endavant, Ll 58/2003), ja que
aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3 de la Ll 58/2003 i l’article 12
del RDL 2/2004 possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació normativa
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat,
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb
les modificacions que s’escaiguin.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes a l’Ordenança fiscal número 14,
reguladora de la taxa per la prestació de serveis de manteniment, senyalització
de guals, entrades de vehicles a través de les voreres i estacionaments reservats
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Advertir que, malgrat s’està aprovant la modificació de l’ordenança, aquesta no
s’ha de considerar una alteració substancial respecte la vigent en l’actualitat,
sinó una descripció més ajustada a la definició de la normativa de les hisendes
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:
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions en el
termini d’informació pública, definitivament la modificació no substancial de
l’ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
de manteniment, senyalització de guals, entrades de vehicles a través de les
voreres i estacionaments reservats i que queden definides en:
Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
manteniment, senyalització de guals, entrades de vehicles a través de les voreres
i estacionaments reservats.
Article 1
De conformitat amb allò que disposen els articles 20.3.h) i 57 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’estableix la taxa pels serveis de manteniment,
senyalització de guals, entrades de vehicles a través de les voreres i
estacionaments reservats.
Article 3
1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària (en endavant, Ll 58/2003), els
beneficiàries dels serveis i titulars d’una llicència de gual i/o d’estacionament
reservat, aquells als quals s’atorguen llicències per gaudir de l’aprofitament
especial o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si es procedeix al gaudiment
sense l’oportuna autorització.
2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les
voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les
finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els que podran
repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
Article 4
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques a qui es refereix l’article 42 de la Ll 58 /2003 i
l’Ordenança fiscal general.
2. La derivació de la responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de
l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei general
tributària.
Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin
causants d’una infracció tributària o que collaborin a cometre-la.
3. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 35 de la Ll 58/2003 respondran solidàriament en proporció a les
seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats.
4. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis opartícips en el capital, que
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació
que se’ls hagués adjudicat.

55

5. Els administracions de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles
respondran subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute
exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents a la data de cessament.
6. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei general tributària.
7. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sollicitat la
llicència per gaudir dles aprofitaments especials en exercici d’explotacions i
activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor
en l’exercici de l’activitat econòmica.
8. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sollicitar de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès certificació dels deutes per taxes dimanents de l’exercici de l’explotació
esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el
sollicitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data
d’adquisició de l’explotació econòmica.
Article 6 (3r. paràgraf)
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de
propietat dins d’un aparcament general a través de voreres.
CONCEPTE
De 1 a 4
places
De 5 a 20
places
Més de 20
places

IMPORT
39,73 euros / any
119,20 euros / any
3,70 euros addicional per
cotxe

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal
número 14, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de manteniment,
senyalització de guals, entrades de vehicles a través de les voreres i
estacionaments reservats durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en un diari dels de major difusió.

Durant el període d’exposició pública de l’aprovació de la modificació no
substancial de l’Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis de manteniment, senyalització de guals, entrades de
vehicles a través de les voreres i estacionaments reservats, els qui tinguin un
interés directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del RDL
2/2004, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin

56

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
TERCER.- Els acords definitius hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, un cop transcorregut el període d’exposició pública, als
efectes de la seva vigència.
QUART.- Informar que la modifació que es passa a aprovació no s’ha de
considerar una alteració substancial respecte la vigent en l’actualitat, sinó una
descripció més ajustada a la definició de la normativa de les hisendes locals.”

B-16. Aprovació del calendari de les festes locals de l’any 2013
Sr. Alcalde.- Passem al punt setzè de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació del
calendari de les festes locals per a l’any 2013. Aquest és un punt tradicional en el ple
del mes de juliol, atès que abans del dia 31 s’ha de remetre aquestes festes a la
Generalitat i la proposta és per a la Roca el dilluns 9 de setembre i el divendres 29 de
novembre, per a la Torreta el dimarts 30 d’abril i el divendres 19 de juliol i per a Santa
Agnès el dilluns 21 de gener i el divendres 23 d’agost. El criteri és posar-les en dilluns i
divendres. Hi ha aquesta excepció de la Torreta en dimarts que té una explicació, el
dimecres dia 1 de maig és festiu, és la festa de la creu i el consell escolar municipal de
la Torreta va declara festiu al dilluns 29. Bàsicament, per això ens va demanar que fos
festiu el 30 d’abril, això bàsicament afecta a convenis collectius d’empreses que
puguin estar en aquest àmbit que, de vegades, s’acullen a estar en l’àmbit del
municipi de la Roca i que sobretot afecta al calendari escolar que és el que pot
quedar més alterat i que , per tant, és per coneixement de tothom. Algun comentari?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual, literalment, diu:
“El Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorials a Barcelona de la
Generalitat de Catalunya ha començat a preparar l’Ordre de Festes Locals a
Catalunya per l’any 2013, mitjançant escrit de data 11 de juliol de 2012, requereix
a l’Ajuntament de La Roca del Vallès a fi de que fixi les festes locals del municipi
abans del dia 30 de setembre de 2012.
L’òrgan competent per a la fixació de les festes locals és el Ple de la Corporació,
de conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 juliol, en relació
amb l’article 22.2q) de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
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.- Designar les següents dates com dies de festa local per a l’any 2013 :
-

La Roca :
Dilluns, 9 de setembre
Divendres, 29 de novembre

-

La Torreta :
Dimarts, 30 d’abril
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Divendres, 19 de juliol
-

Santa Agnès :
Dilluns, 21 de gener
Divendres, 23 d’agost
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de
Serveis Territorials a Barcelona de la Generalitat de Catalunya.”

B.17. Moció, presentada per l’equip de govern, per instar al Ministeri de Fomento a
introduir mesures correctores per reduir l’impacte ambiental, per soroll, que provoca el
TGV al seu pas per la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt dissetè i darrer d’aquest bloc de mocions resolutòries
que és una moció que presenta l’equip de govern, per instar al Ministeri de Fomento a
introduir mesures correctores per reduir l’impacte ambiental, per soroll, que provoca el
TGV al seu pas per la Roca del Vallès.
Bé, en aquesta imatge es veu la situació creada en el barri de Can Colet, on les
pantalles acústiques que ha installat ADIF, una obra que, per cert, és una obra que no
està encara recepcionada ni acabada. Tampoc està acabava, de fet no està
executada ni licitada, l’obra de correcció ambiental dels talussos, etc. Tot això havia
d’estar fet i ha quedat aturat, esperem que temporalment i que es puguin reprendre
les obres que s’han de licitar. Són obres diferents als de la plataforma. Bé, com es veu
en aquesta imatge, aquestes pantalles són insuficients en alçada i insuficients en
longitud perquè entre la boca del túnel i la primera pantalla, hi ha un espai que llença
el soroll sobre el barri de Can Colet de forma estrepitosa. Aquesta moció que hem
presentat des de l’equip de govern, també s’ha presentat al congrés de diputats per
part del grup parlamentari del Convergència i Unió i d’alguna manera, el que busca
aquesta moció, no la llegiré sencera, però en tot cas, si que faré esment a l’esperit. Fa
una explicació dels antecedents de com s’ha desenvolupat tot aquest procés, on fins i
tot, el compromís que va haver-hi per part del director general d’Infraestructures
Ferroviàries, amb qui ens vam entrevistar la presidenta del barri de Can Colet i jo
mateix a l’any 2008, ens van garantir que podríem estar conjuntament amb
l’evacuació de les mesures correctores. L’ADIF, finalment, va redactar el projecte
d’esquenes a l’Ajuntament. No va complir el compromís de parlar amb els serveis
tècnics, de tenir reunions conjuntes, va externalitzar l’encàrrec a una consultoria.
Aquesta consultoria va presentar el projecte ja acabat amb aquesta solució.
Curiosament, al municipi hi ha pantalles de 5 metres que no estan en aquesta posició,
que estan en posicions contràries en zones molt menys habitades i en zones que tenen
molta menys justificació. Tampoc s’ha fet mesures per comprovar que el soroll sigui
l’adequat i és evident, que a simple vista estem detectant i els veïns sobretot, són els
primers afectats, estem detectant que el pas de combois de mercaderies que s’està
produint en aquest moment provoca molèsties i altera el descans dels veïns,
especialment, en hores nocturnes. L’objectiu de la moció i llegeixo els acords
“
1. efectuar amb caràcter immediat un pla de medició del soroll dels trens de
mercaderies que circulen per la línia d’alta velocitat amb la finalitat de dur a
terme urgentment un projecte complementari de protecció acústica, en
collaboració amb l’Ajuntament de l’esmentada localitat, amb la finalitat
d’executar-lo abans de l’entrada en circulació ordinària d’aquesta línia.
2. Executar les mesures necessàries per l’acompliment de la legislació ambiental,
la declaració d’impacte ambiental de les obres de la línia d’alta velocitat i el
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propi projecte de protecció acústica i estudi vibratori del tram Sants – La Roca
del Vallès, tenint en compte a més a més les medicions efectuades.
3. Donar trasllat d’aquesta moció a ADIF, al Ministerio de Fomento i al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. “
Es presentarà també una moció com aquesta al Parlament de Catalunya amb
l’objectiu de fer el màxim de força perquè d’alguna manera el Ministerio se sensibilitzi
amb aquesta problemàtica i adopti les mesures oportunes, com no pot ser d’una altra
manera. Algun comentari, Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, abans en un punt anterior, ja ens ha comentat que el no compliment d’un
antic govern de l’estat d’un pagament ens endarreriria certes coses. Ara ens diu que
ADIF no ha complert, que no ha complert res del que havia dit de treballar amb els
tècnics municipals...bé, sempre anem a parar al mateix lloc i, per tant, no sé què estem
fent. El que sí que estem fent, és que nosaltres ja fa anys, ja ho vam dir, la Roca ja es
prou solidària, ja va ser prou solidària en el seu dia amb l’autopista. Aquí passa
qualsevol cosa, qualsevol cosa que algú es plantegi doncs ve cap aquí. Ens passarà el
corredor mediterrani, a no que no és prioritari, ja no el volem. Per tant, jo els dic una
cosa, ja ho vam dir. Ja vam dir que aquest fals túnel que s’havia creat no era la
solució, que no ens comportaria cap mena de les coses que s’estaven dient i ho
dèiem nosaltres des de la ignorància perquè som molt ignorants i la ignorància et fa ser
atrevit, però som molt ignorants i molt d’això, però hòstia, al cap dels anys ens van
donar la raó, eh? . No sé si podem fer alguna altra cosa. No sé si ens hem de plantejar
fer actuacions ja més dràstiques com a ajuntaments. No sé de vegades, veus que
ajuntaments que estan menys maltractats surten al carrer, tallen coses. A nosaltres ens
maltracten, ens peguen, ens de tot i aquí no ens movem. Poder que ens comencem a
plantejar a fer aquesta moció, esperant que tiri endavant i que el compromís que
agafin no sigui paper mullat com és sempre. Els governs espanyols, els compromisos
que agafen amb nosaltres són paper mullat, doncs esperem que no, esperem que
serveixi d’alguna cosa. Esperem que al parlar amb la gent, nosaltres sempre diem que
hem de parlar amb tothom, doncs esperem que ens escoltin, però que després ens
facin cas perquè si només ens escolten, no serveix de res. Això passa amb molt temes.
Està molt bé parlar, però ens han d’escoltar. Està molt bé que Convergència en l’àmbit
del congrés presenti això i es vulgui presentar en l’àmbit de la Generalitat i si ens ho
diuen nosaltres parlarem amb Esquerra i si ens ho diuen, nosaltres parlarem amb
Esquerra i evidentment, demanarem que estiguin al costat nostre i no només de la
nostra problemàtica, sinó que això és una problemàtica repetida en molts municipis,
però no només hem d’aconseguir parlar perquè ja sabem que les paraules , doncs no
tiren endavant. Per tant, el nostre ple suport, evidentment votarem que sí i esperem
que si necessiten alguna altra cosa o necessitem fer alguna altra tipus d’actuacions
més decidides i si podem , els ajudarem en tot el que puguem. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més, Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, molt breument, el nostre grup també votarem a favor. Estem d’acord
amb el que es demana i també donarem trasllat d’aquesta moció tant al Parlament
com al Congrés de Diputats.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies. Passem a votació ?
Sí, aprovada per unanimitat.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la moció per unanimitat dels assistents, la
qual, literalment, diu:
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“La Comissió Informativa General , presenta, per a que sigui debatuda, davant
del Ple d’aquest Ajuntament, una moció per instar al Ministerio de Fomento a
introduir mesures correctores per reduir l’impacte ambiental, per soroll, que
provoca el TGV al seu pas per la Roca del Vallès.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La línia del tren d’alta velocitat (TAV) entre Barcelona i la frontera francesa
segueix executant-se. Part del traçat passa pel municipi de La Roca del Vallès,
a la Comarca del Vallès Oriental. En un principi, la línia de tren d’alta velocitat
al seu pas per aquesta població havia d’anar prop de l’autopista 7. Malgrat
aquestes primeres previsions, la futura construcció d’una presó per a joves va
fer que el seu traçat passi molt a prop de diversos nuclis habitats d’aquesta
població, especialment els barris de Can Colet i Can Borrell. En alguns casos, la
distància entre les vivendes i la línia de l’AVE és d’escassos metres.
Adif, com a empresa encarregada d’executar l’obra del TAV, va encarregar
un projecte de protecció acústica i estudi vibratori per a aquest tram al juny de
2009, un projecte respecte al qual l’Ajuntament de la Roca del Vallès no va
poder intervenir ni demanar millores.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès, com els veïns dels barris afectats han
realitzat nombroses reclamacions a l’Adif per minimitzar l’impacte acústic del
TAV, al setembre de 2008, es van reunir amb Adif i van plantejar la construcció
d’un fals túnel com el que existeix a la veïna localitat de Montornès del Vallès.
Procedeix recordar que a les zones habitades els decibels permesos per la
normativa mediambiental són molt menors que les situades en camp obert.
Encara que la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Figueres segueix sense
finalitzar-se, des de finals de 2011 circulen diàriament diversos trens de
mercaderies per aquesta línia al seu pas per la Roca del Vallès, gràcies a la
installació d’un tercer carril en alguns trams de línia convencional d’ample
ibèric entre el Port de Barcelona i la frontera francesa amb la finalitat
d’aprofitar les infraestructures construïdes.
La circulació dels trens de mercaderies ha posat en evidència el greu
problema de contaminació acústica que pateix una part important del
municipi, un problema que s’agreuja amb el trànsit nocturn dels trens i que pot
provocar problemes de salut.
L’any 2011 es van executar les obres de protecció previstes per Adif consistents
en la installació de diverses pantalles d’alumini i formigó, amb una altura
variable entre els tres i els cinc metres i mig. En el barri de Can Colet la pantalla
té una longitud de 180 metres, mentre que en el barri de Can Borrell s’estén fins
als 185,5 metres.
Malgrat la installació d’aquestes pantalles acústiques, el problema continua
existint, o bé les pantalles són massa baixes o hi ha trams que no tenen cap
mena de protecció acústica.
Aquest problema s’agreujarà quan entrin en circulació els trens d’alta velocitat.
Urgeix trobar una solució que permeti solucionar el problema d’una forma
relativament senzilla i econòmica abans de l’entrada en circulació ordinària de
la alta velocitat, ja que, a partir d’aquell moment les solucions seran més cares i
complexes.
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A més, s’ha d’afegir, que els veïns ja venen patint aquests problemes de
contaminació acústica des de l’inici de les obres, tant de dia com de nit. Unes
obres que, a més, van provocar nombrosos desperfectes a les cases més
properes i que han deixat tot l’entorn en molt males condicions. Malgrat que
Adif s’ha compromès a reparar els desperfectes de les cases i a millorar
l’entorn, a data d’avui tot continua igual.
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:
MOCIÓ
El Congrés dels Diputats insta al Govern a:
4.
Efectuar amb caràcter immediat un pla de medició del soroll dels trens
de mercaderies que circulen per la línia d’alta velocitat al seu pas per la Roca
del Vallès i dels d’alta velocitat, amb la finalitat de dur a terme urgentment un
projecte complementari de protecció acústica, en collaboració amb
l’Ajuntament de l’esmentada localitat, amb la finalitat d’executar-lo abans de
l’entrada en circulació ordinària d’aquesta línia.
5.
Executar les mesures necessàries per l’acompliment de la legislació
ambiental, la declaració d’impacte ambiental de les obres de la línia d’alta
velocitat i el propi projecte de protecció acústica i estudi vibratori del tram
Sants – La Roca del Vallès, tenint en compte a més a més les medicions
efectuades.
6.
Donar trasllat d’aquesta moció a ADIF, al Ministerio de Fomento i al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. “

C) Control Gestió municipal
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat de C de control de la gestió municipal.

C.1 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- Al punt C-1 tracta de les resolucions d’alcaldia en matèria de personal fan
referència a les conseqüència del Pla d’Ajust i afecta a diverses persones. La Sra.
Yolanda Fernández Rodríguez que va ser nomenada funcionària interina ha hagut de
cessar i deixar sense efecte el nomenament que tenia i en una altra resolució se la
torna a contractar, les vaig fent conjuntament perquè...es nomena com a funcionària
interina per programes temporals d’acord amb allò previst a l’article 10.C fins al 30
d’octubre aproximadament. Això es fa en caràcter d’una dedicació parcial del 50%.
El mateix succeeix amb la Sra. Assumpta Jo Ambrós que també cessa i deixa sense
efecte el contracte que tenia i se la nomena de nou en data 2 de juliol també amb la
mateixa situació.
En situació diferent està el Sr. Miquel Salas Collado, el qual té un contracte per obra i
servei . Es modifica per causes objectives aquest contracte laboral d’obra i servei i el
nou és una contractació laboral interina per obra i servei, d’acord amb allò previst a
l’article 21 de la Llei 7/1985, fins al 30 d’octubre aproximadament.
Hi ha 2 persones més, que són la Montserrat Puig Tramunt, que tenia una contractació
per obra i servei que no es va voler acollir a aquesta contractació del 50 % i aleshores
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la resolució el que proposa és l’extinció del contracte laboral subscrit amb la Sra.
Montserrat Puig Tramunt, la indemnització i l’atorgament d’una llicència de 6 hores
setmanals retribuïdes per a la recerca d’un nou lloc de treball.
I el Sr. Albert Poyatos Manrubia, que també es trobava en una situació contractual
similar, també es proposa, es resol, l’extinció del contracte laboral, es fa la
indemnització i també s’atorga una llicència de 6 hores setmanals atriibuïdes per a la
recerca d’un nou lloc de treball.
Algun comentari sobre aquestes resolucions? Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, quan vam parlar del Pla d’Ajust, en el ple aquell ja vam comentar que,
probablement això és el que comportaria directament el que hi haguessin treballadors
que no veiessin la possibilitat de continuar. Sé que no és voluntari ni és agradable, ho
vam dir, sabíem que passaria, les reduccions aquestes a les que ens estan obligant
perquè al final de tot, és voler fer fora a treballadors com si la gent que està treballant
en aquests sectors tinguessin alguna mena més de culpa que qualsevol altra. Ha
comportat que els professional, que jo he treballat amb ells i això no vol dir , que jo
estic dient això i que vostès no ho pensin, eh?, però que els tenia com a unes persones
molt eficaces i molt bones persones i en l’àmbit professional, doncs uns bons
professionals, doncs ha passat el que dèiem, acceptant les obligacions del que
aquests retalls, ajustos ens obliguen, doncs ja tenim les 2 primeres baixes i no he tingut
l’oportunitat, però volia saber si encara estan per aquí l’Ajuntament... ja no...bé
gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i
Unió?
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Compartim la seva opinió. Eren i són 2 belles persones
i vostè en algun moment havia fet servir aquest qualificat quan parlàvem de segons
quin personal de l’Ajuntament, per tant, estem d’acord. 2 bons treballadors, ens vam
acomiadar d’ells personalment quan vam poder i desitjar-los sort. Durant el temps en
què van treballar a la casa, van fer molt bé la seva feina, tant la Montse com l’Albert i
així li vam comentar. És una pena que no hagin pogut continuar, aquestes dues
persones en concret, viuen a Barcelona i quan se’ls va plantejar la possibilitat del 50 %
e la jornada, ells mateixos van veure que no els sortien els números, per tant, que ens
hagin deixat, lamentar la situació en la que estem i confiar en què tot els vagi molt bé,
que segurament serà així. Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari?
Bé doncs, jo sumar-me a les apreciacions del Sr. Albert Gil i del Sr. Manel Álvarez . A
conseqüència del Pla d’Ajust, malgrat que la voluntat del govern municipal era no
tocar el capítol 1, d’alguna manera els contactes amb Madrid i les garanties perquè es
pogués aprovar el Pla d’Ajust que era vital per a la continuïtat econòmica de
l’Ajuntament, ens van fer veure que havíem de tocar el Pla d’Ajust i més amb persones
que no són de plantilla i això és el que es va fer. Es va fer una proposta de dedicacions
parcials i aquestes dedicacions parcials han estat acollides per tres persones i no han
estat acollides per dues persones. Ho lamentem profundament perquè són persones
que estan fent una feina absolutament necessària. Una feina que no es podrà
desenvolupar, que ens farà anar coixos, que les haurem de suplir, com podrem amb la
resta de personal i no serà fàcil perquè tothom va molt carregat i bé, en principi,
sumar-me a aquest desig de sort que ha fet el Sr. Manel Álvarez, perquè són 2
persones que són molt vàlides. Persones que ens han ajudat molt tot aquest temps que
han estat aquí amb nosaltres i desitgem que tot els vagi molt bé, que trobin aviat un
altre lloc de treball, amb la seva qualificació professional estic segur que tenen
capacitat suficient com per moure’s. La situació actual en el mercat laboral sabem
que és molt difícil, que és molt complicada, però en tot cas, creiem que l’oportunitat
d’experiència laboral que han tingut en el nostre ajuntament també els pot avalar per
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aconseguir un altre lloc de treball. Desitjar-los el millor del món i lamentar que no
puguin continuar amb nosaltres perquè, realment, ens feien molta falta.

C.2 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat C-2 de resolucions d’alcaldia. Alguna pregunta
sobre les resolucions? Cap?

C.3 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat C-3 d’informes d’alcaldia. 2 informes:
Demà divendres 27 de juliol a les 10 del matí signaré el crèdit de 2.300.000 € amb el
Banc de Santander que ens permetrà afrontar al retorn d’aquests diners del Pla d’Ajust
amb el govern central. Per tant, és el segon que signo dalt import. En vaig signar un de
3.200. 000 € i ara un de 2.300.000 €, els números són els mateixos. Això és el que farem
demà.
I dilluns ho ha un acte que creiem que és un acte molt important pel municipi de la
Roca i pel Parc Serralada Litoral. Dilluns a les 10 h del matí, estan tots convidats, en el
Centre Cultural de la Roca. Vindrà el conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Lluís
Recoder, vindrà la directora general de Polítiques Ambientals, la Sra. Marta Subirà i
vindrà el diputat de Diputació de Barcelona el Sr. Joan Puigdollers. Per què vénen?
Doncs vénen perquè s’inicia l’impuls per tot el procés d’ampliació del parc.
L’ampliació del parc, en el nostre terme municipal porta realment la línia de la limitació
de Parc fins al límit urbà, fins al límit edificat i engloba sectors tan sensibles com Maiols i
Mas Planas. També hi ha el barri Gassuachs a Santa Agnès, sectors que tenen
diversitats biològiques, diversitats d’activitat econòmica, però sectors que poder
corresponent al Parc que sempre havia d’haver estat. Això passa en d’altres municipis,
a municipis com Alella, on s’incorpora la Vall de Rialps que també va tenir polèmiques,
entre Alella i Vallromanes s’incorpora el Coll de Font de Sera que agafa cos i agafa
amplitud i amb municipis com Montornès que ha està dintre del consorci, però no té
terme en el parc, s’incorpora tot el turó de Sant Miquel, de manera que estem donant
resposta a una realitat paisatgística. Repeteixo, és un acte molt important, no tinc
encara les confirmacions, però teòricament hauríem d’estar els 15 alcaldes dels 15
municipis que formen part del parc, 14 del consorci més Òrrius. També Òrrius té
ampliació del parc que és l’altra bona notícia i podria ser que Òrrius s’incorporés al
Consorci en els propers mesos. Hi ha una bona entesa i una bona voluntat, per tant
una bona notícia que dilluns tindrem al municipi i que tots hi esteu convidat sa assistir .

C.4 Mocions de Control
C.4.1. Moció de queixa dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès en relació a la reducció de jornada i sou de 5 treballadors.
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat C-4, on hi ha una moció, en aquest cas una moció
de queixa dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en
relació a la reducció de jornada i sou de 5 treballadors. Té la paraula el regidor de
serveis centrals, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Llegiré la moció, lliteralment, i després farem els
comentaris al respecte. És una moció presentada en un format no, estrictament de
moció, però entenem que val la pena parlar-la i comentar-la. El títol és:
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“MOCIÓ DE QUEIXA DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’AJUNTAMENT DE LA
ROCA DEL VALLÈS EN RELACIÓ A LA REDUCCIÓ DE JORNADA I SOU DE 5
TREBALLADORS

Antecedents
L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha hagut d’optar, com molts altres
ajuntaments del nostre país en el marc de la greu crisi en la que tots plegats ens
veiem immersos, als rescats del govern de l’estat anomenats plans d’ajustament,
per tal de poder fer front a pagaments pendents.
El dia 28 de març d’enguany, l’Ajuntament de la Roca del Vallès va presentar al
ple un Pla d’Ajustament que va ser rebutjat pel Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. En aquesta proposta no es contemplava cap
reducció en el Capítol I del Pressupost Municipal de l’Ajuntament, que fa
referència al personal de la Corporació.
El dia 12 de juny, l’Ajuntament va presentar un segon Pla d’Ajustament que va ser
aprovat pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Aquest segon
pla ha estat aprovat. Un dels requisits per aprovar-lo era que s’havia de
racionalitzar la despesa en personal i aconseguir una reducció de 36.000 euros
per a l’any 2012 i de 72.000 per a l’any vinent, 2013.
Abans que l’equip de govern confeccionés i portés a aprovació al Ple aquest
segon pla d’ajustament, l’Alcalde, el Regidor d’Hisenda i el Regidor de Promoció
Econòmica, es van reunir amb la plantilla de treballadors de l’Ajuntament,
davant de l’onada de rumors que es produïen i a petició d’aquest Comitè Unitari,
mai per iniciativa pròpia, per tal d’informar als treballadors de la situació de les
finances municipals i de les possibles retallades en personal, les quals es van
desmentir.
En el marc de les negociacions del Comitè Unitari de Treballadors amb els
representants de l’equip de govern municipal, i amb la voluntat de màxim
respecte cap a les finances municipals, aquest Comitè va fer tot un seguit de
propostes per tal de poder contribuir a ajustar les despeses de l’Ajuntament sense
que això hagués d’afectar la plantilla de treballadors:





Primer, que els càrrecs electes renunciessin a l’augment del 3% del seu sou que
ells mateixos es van aplicar a l’inici d’aquesta legislatura.
Segon, la reducció d’un 20% de la jornada laboral del càrrec de confiança de
l’Ajuntament i que no està en plantilla.
En tercer lloc, anullar per a aquest any, la partida dedicada a la revisió
mèdica anual de tots els treballadors.
I per últim, anullar la partida dedicada a formació del personal.
Els representants de l’equip de govern les van rebutjar de ple tot i que les dues
últimes mesures representaven un clar retrocés en els drets dels treballadors
d’aquest Ajuntament, que ja tenen les seves condicions laborals històricament
malmeses.
Quinze dies després de la reunió de l’equip de govern amb els treballadors per
informar-los de la situació, el 12 de juny, es va aprovar en un Ple Extraordinari el
segon Pla d’Ajustament que contemplava la reducció del 50% de jornada i sou a
5 treballadors de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament i l’endemà
aquesta situació sortia a la premsa donant, fins i tot, una descripció de les places
que es reduïen; un arquitecte, un informàtic, un peó de la brigada i dues auxiliars
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administratives amb el consegüent neguit per a les persones interessades i
indignació per a la resta de la plantilla ja que ningú no en tenia cap notícia.
A dia d’avui, dues de les cinc persones a les que se les aplicava la reducció del
50% de jornada i sou han plegat perquè han considerat que això els reportava
menys inconvenients que l’alternativa, i tres d’elles han començat les seves
reduccions, en conseqüència, s’han destruït dos llocs de treball i se n’han
precaritzat tres més.
Davant de la falta de consideració manifestada vers els treballadors municipals,
el dia 22 de juny en assemblea de treballadors, es va acordar per unanimitat dels
assistents, entre d’altres mesures, presentar al proper Ple Ordinari que se celebrés,
una moció on manifestéssim el nostre rebuig a la situació d’indefensió en la que
ens trobem.
Tanmateix volem fer palès, per tal que no hi puguin haver mals entesos de cap
mena, que en els darrers deu anys venim suportant una pèrdua constant de
poder adquisitiu que representa un total acumulat d’un 20,03%, que repercuteix
clarament en els nostres sous i que és un greuge històric que mai s’ha tingut
voluntat de solucionar per part de cap de les coalicions que han governat
l’Ajuntament en els darrers deu anys.
De la mateixa manera, creiem que el servei que els treballadors hem
proporcionat i proporcionem, com per altra banda és la nostra obligació, als
ciutadans del municipi de la Roca no ha vist disminuïda la seva qualitat en tot
aquest temps sinó que, en qualsevol cas, hem procurat no deixar-nos influir per
les nostres particularitats com a collectiu en el servei diari al ciutadà i hem
intentat, en tot moment, adaptar-nos a les circumstàncies per adverses que ens
hagin estat.
Tot i així, i en la línia que ens caracteritza de voler collaborar en la sortida
d’aquesta greu crisi, els treballadors, ens tornem a posar a disposició del equip de
govern, tal i com hem fet sempre, per tal de poder arribar a solucions conjuntes
que no representin la destrucció de més llocs de treball, ni immediatament ni en
el futur.
Per aquests motius
Els treballadors de l’Ajuntament demanem el compromís, per part de l’equip de
govern que, en cas que s’hagin de fer més ajustaments per acomplir qualsevol
termini imposat per l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal, els tribunals, o qualsevol altre ens públic o actor
privat, no es torni a tocar el Capítol I del Pressupost Municipal en el que fa
referència a la plantilla de personal.
Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de la Roca del Vallès emparats
per l’article 23 de la Constitució Espanyola i per l’article 43 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, volem que quedi constància en aquest Plenari, que
expressem el nostre total rebuig a les actuacions dutes a terme per l’equip de
govern de l’Ajuntament, de les quals som víctimes tant en el fons com en la
forma i sollicitem que aquest rebuig sigui expressat, també, i de forma unànime i
manifesta pels grups polítics que formen el Plenari Municipal.
La Roca del Vallès, 11 de juliol de 2012
El Comitè Unitari de Treballadors en representació de tots els treballadors i
treballadores de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.”
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Bé, he llegit tot literalment, l’escrit que ens ha presentat el comité en representació dels
treballadors. Tenim un nombre important d’ells a la sala i hem de dir coses com és
normal i natural.
Primer, com a equip de govern, no creiem que sigui la manera correcta d’expressar el
que estan fent o la sensació que puguem tenir. Lògicament, tenen tot el dret de fer-ho
com vulguin i quan vulguin, però amb això no hi entraré, però nosaltres creiem que no
és la manera correcta. Per què? Perquè tenim reunions periòdiques o bé perquè les
sollicitem nosaltres com a equip de govern o bé perquè les sollicita el mateix comitè
unitari i creiem que és allà on s’han de tractar aquests temes i de fet, s’han tractat
aquests temes.
Segon, tampoc creiem que la forma amb què s’ha presentat això als diferents grups
municipals sigui la correcta. Nosaltres entenem que aquí hi ha un govern que és qui ha
d’estar i ha de prendre les decisions en l’àmbit de personal i, per tant, creiem i així ho
vam traslladar en diferents moments després que ens presentéssiu aquesta
documentació. Creiem que primer havíem d’haver tingut notícia nosaltres com a
equip de govern i després si volíeu, com així ho heu fet, la resta de grups, per tant,
creiem que no és la manera correcta, però, en tot cas, teniu lògicament el dret de fer
el que heu fet i només faltaria que us diguéssim que no. Després, nosaltres com a equip
de govern, no podem agafar el compromís que ens demaneu. Literalment dieu:
“Els treballadors de l’Ajuntament demanem el compromís, per part de l’equip de
govern que, en cas que s’hagin de fer més ajustaments per acomplir qualsevol
termini imposat per l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal, els tribunals, o qualsevol altre ens públic o actor
privat, no es torni a tocar el Capítol I”
Nosaltres no podem agafar aquest compromís. Ningú d’aquesta sala pot agafar
aquest compromís, per tant, no ho podem fer, és impossible. Segon, ho hem fet al
millor possible, segurament, fatal, al vostre entendre, però ho hem fet el millor possible i
ens equivoquem i ens equivocarem sempre perquè la perfecció no existeix.
Segurament, la manera de comunicar el que es de decidir, no va ser la correcta, és
més que probable, però es va ser així. Això comporta que demaneu, ja ho he llegit:
“volem que quedi constància en aquest Plenari, que expressem el nostre total
rebuig a les actuacions dutes a terme per l’equip de govern de l’Ajuntament”
Ja està, ja queda palès. És a dir, ja ho hem dit. I amb això sí que, és a dir, això és una
sensació. Vosaltres teniu aquesta sensació i nosaltres potser en algun moment l’hen
tingut també. Ho hem pogut que ho hem sabut fer i aquesta és la veritat i com ja dic,
segurament, ens hem equivocat, però equivocar-se és de...
És molt difícil governar en els moments actuals i hem d’assumir la nostra responsabilitat i
l’assumim. Ens toca prendre decisions, que en altres moments no prendríem, però ens
ha tocat aquest moment, aquest moment de la història. Aquest moment en què ja us
hem dit en algunes de les assemblees que heu fet i que hem assistit que és el pitjor
moment des de fa 50 anys i questa situació demana i exigeix responsabilitat a tots i
nosaltres hem d’assumir la nostra. De vegades, és fent coses que no ens agradaria fer,
però les fem perquè ens obliguen a fer-les. Les decisions que s’han pres en matèria d
personal han anat en aquest sentit. Ja us hem comunicat que existia aquest
compromís que no tocaríem capítol 1, però també és cert que quan no es pot tirar
endavant sense fer el que hem fet, doncs no es pot tirar endavant i hem decidit i ho
decidirem amb totes les conseqüències que s’havia de fer el que hem fet i és una
decisió de l’equip de govern i ho assumim, ens toca governar i ens toca fer coses que
són difícils, però que les hem de fer i hem de tirar endavant entre tots i ho hem de ferho de la millor manera possible. La situació econòmica de l’Ajuntament de la Roca, ja
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sabeu quina és i alguns de vosaltres, fins i tot, millor que alguns que nosaltres perquè ho
esteu patint contínuament, perquè sabeu que no es pot fer això perquè no hi ha
diners, perquè sabeu que per fer això hem de deixar de fer una altra cosa i hem hagut
d’entrar en un Pla d’Ajust per pagar factures que no es podien pagar i això també ho
sabem i hem anat a un Pla d’Ajust perquè cap banc ens donava 2.300.000 €. A més,
la llei no ens permetia demanar els diners, per tant, les conseqüències del Pla d’Ajust
són les que són i no ens agraden perquè ens obliguen a fer coses que d’una altra
manera potser no haguéssim fet i a prendre decisions difícils. Hem baixat 465.000 € el
nostre pressupost. És una barbaritat. Aquesta tarda, sense anar més lluny, ho hem estat
discutint en la reunió de govern. És una barbaritat, però ho hem hagut de fer i aquest
any hem d’estalviar 465.000 €, peti qui peti, i tenim l’obligació i ho farem. Perquè o ho
fem o serà pitjor i com que creiem que serà pitjor si no ho fem, nosaltres ens ho creiem i
defensem coses que en altres moments no defensaríem i fem coses que en altres
moments no faríem i donem la cara per decisions que hem pres i que no són fàcils en
moments complicats, però és la nostra feina i va amb el sou.
És cert que vau demanar i més concretament a mi un dia que marxava i em vau
agafar per l’escala i vaig estar a aquesta mateixa sala parlant amb alguns de vosaltres
i després ho vau entrar per escrit i vau dir, doncs això, la possibilitat que els càrrecs
electes es baixessin el sou un 3%, reducció de la jornada d’un 20 % de l’únic càrrec de
confiança que tenim. El que no vau dir aquell dia, però sí després per escrit o fins i tot
en l’assemblea, que es podia anullar la partida de la revisió mèdica com si això fos un
gran import, que ja us vaig dir l’import, eh? Aquest any, em sembla que no arribaven a
4.000 i per últim anullar la partida dedicada a la formació de personal que són set mil i
pico euros aquest any, amb això no sortim. Amb això no ens aproven el Pla d’Ajust.
També vaig defensar la feina dels polítics i ho vaig fer aquí en aquesta sala i ho faré
ara una altra vegada. És molt fàcil i tothom avui en dia, es veu en cor de criticar la
feina d’un polític i el sou que guanya un polític i us diré el mateix que us vaig dir aquell
dia: Ens estem guanyant el sou .
Igual que vosaltres, però nosaltres ens estem guanyant el sou, estem donant el callo i
estem prenent decisions difícils, importants i que, en l’àmbit personal, no són fàcils. Hem
de donar la cara després amb tots vosaltres per aquí i això no és fàcil. Jo crec que ens
estem guanyant el sou. Crec que no és just el que esteu demanant i parlant un altre
cop de l’assemblea i va sortir, em sembla que de la meva boca, tenim una opció, ens
baixem tots el sou. Aquesta opció s’havia plantejat també en una reunió del comitè
unitari, ens baixem tots el sou i no va ser acceptada la proposta i això és veritat, per
tant, siguem conscients tots del que estem demanant, del que hem parlat, del que
hem dit i del que hem decidit. Aquesta opció, la vam posar sobre la taula i el comitè
unitari no la va acceptar. Els imports, que dèieu d’estalvi, ja us dic que són ridículs, no
són els que ens permetria sortir del forat amb el qual estàvem i que ara, per sort, jo
crec que ja hem superat i que haurem de pagar i haurem de retornar els diners. Per
tant, a mi em sap greu i jo ja us dic que ens hagués agradat governar en un altre
moment. En un moment, on fos més fàcil parlar amb vosaltres i que si demanéssiu
qualsevol cosa a tot es pogués dir que sí, però també us dic una cosa, vosaltres
entràveu això no sé quin dia, el dia 11. El dia següent o 2 dies després, el Rajoy ja feia
modificacions i parla de reducció de pagues extres, de reducció de dies de lliure
disponibilitat i de no sé quantes coses més. Siguem conscients del que potser ens
manaran i que després ningú digui que és una sorpresa perquè això pot passar. Per
aquest motiu nosaltres no podem agafar el compromís que ens demaneu que si hi ha
una imposició per part d’una administració superior o d’un jutge, nosaltres no podrem
fer-ho.
La situació és difícil i complicada i ara seria fàcil dir que disculpeu, que perdoneu, que
tal, però és molt greu el que està passant a tots els àmbits. Vosaltres ara ho esteu patint
cruelment. Fa temps que no us pugen el sou, us van baixar el sou fa un any o dos anys,
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no esteu cobrant pagues extres com tocaria i un munt de coses, però tampoc són
coses que decidim nosaltres. Si la situació econòmica fos diferents, potser podríem
ajudar en alguna cosa i quan hem pogut, ho hem fet i sabeu que hi ha encara vigents
algunes compensacions. Això també ho sabeu, per tant, jo us trasllado la sensació que
crec que tenim tots que no ens agrada fer el que estem fent, no només pel que fa als
vostres sous i el que està passant en l’àmbit de personal, sinó amb moltes coses del dia
a dia perquè no només tenim el problema de personal o el del sou del personal, tenim
molts més problemes i estem prenent decisions que creiem que són les que s’han de
prendre, però que no són fàcils, per tant, us demano disculpes pel que puguem fer
malament, hi ha coses que no es poden millorar, hi ha coses que no poden canviar.
Sabeu que i agraeixo o agraïm el to en algun paràgraf, en què heu posat que sempre
collaboreu i és veritat, sempre hem tingut una bona sintonia i espero que això no ho
ha de canviar, espero que continuem parlant. La nostra intenció és continuar parlant
amb vosaltres, intentant fer el que puguem i el que puguem potser serà poc per
desgràcia.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Bé, em dirigeixo directament als treballadors. Nosaltres en l’anterior etapa vam
formar part de l’equip de govern i ja vàrem començar a enganxar els problemes del
dia a dia, d’haver de fer reduccions importants dels pressupostos que fins a aquell
moment s’estaven movent, dels ingressos que s’havien tingut per part de l’Ajuntament i
del que començàvem a poder gestionar. Vàrem creure sempre que les coses les
havíem de parlar sempre cara a cara, fos amb els treballadors, fos amb les entitats,
amb qui fos. De vegades, i amb això estic, personalment, d’acord amb el Manel, amb
la situació actual ser polític no és gens fàcil perquè l’etiqueta aquesta comporta que
ja haguem de demostrar, com a mínim, que podem arribar a ser bones persones, no?
Perquè ja se’ns valora d’alguna manera que és difícil que se’t faci una cosa de la qual
sentir-te honrat, estem parlant que tu t’has presentat a unes eleccions i has defensat
unes idees i una manera de voler el país i del teu poble i el que sigui. Amb això no vull
dir que n’hagueu estat conscients, sinó simplement, en aquell moment, per la part que
ens tocava a nosaltres, el que sempre vam estar parlant era que no es podia arribar al
que estàveu demanant, però el que n podíeu era retallar-vos. Amb l’equip de govern
vam arribar a aquesta conclusió i que jo sigui conscient, si no és així, us demanaré
disculpes, va ser així, no va passar. Una altra cosa és que se us hagués pogut dir amb
anterioritat o per part d’algú que no fos jo, no es portés a terme.
En la votació d’aquest Pla d’Ajust, nosaltres vàrem intentar ser coherents, en el fet
d’intentar que problemes que tenim en aquest municipi, que jo ara ja de veritat, ja no
entro si estan fets per l’un per l’altre o més enllà, és igual. Nosaltres valoràvem entrar en
aquest pla de rescat, encara que tots es neguin a fer-ho, és el mateix. Doncs aquí és
igual, que ens rescatin un ajuntament perquè és inviable i no podem pagar moltes de
les coses per x motius i amb això ens hem vist obligats a votar favorablement en entrar
en aquest...de fet, no vam votar favorablement, sinó que ens vàrem abstenir , però bé,
després ja hi ha gent que es dedica a dir-ho per nosaltres, per tant, jo ja començo a
interioritzar-ho i tot, no? Bé, molt bé, votem una abstenció que permet que això es tiri
endavant. El que no ens hem d’oblidar que nosaltres havíem estat parlant també en
un tema de pressupostos. Un tema de pressupostos on va sortir una i una altra vegada.
Ja de fet a la primera reunió, també hi havia Iniciativa i parlaré en nom d’ell perquè no
hi és, ell va dir que no estaria mai en uns pressupostos o escoltant un pressupostos en
què es valorés fer fora a treballadors i tocar el capítol 1. Nosaltres, a diferència d’ell,
vam seguir anant a totes les reunions i a cada reunió sortia el tema del capítol 1 i
nosaltres dèiem que no hi serien. Directament, no permetem que l’Ajuntament faci
fora gent. Obligats? Del tot. El govern espanyol el que vol és retallar funcionaris i fer-ne
fora a tots els que pugui. Si no són funcionaris de plaça i tenen un contracte, rescindimlo i fem–lo fora, que això comporta problemes socials perquè aquesta gent també se’n
van a l’atur.. és igual, nosaltres no hi estem d’acord. No estem d’acord amb aquest
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tipus de retallades. Amb la moció que vosaltres presenteu, el Manel deia ningú la pot
votar. Bé, nosaltres si fóssim uns bèsties podríem dir, sí, sí, la votem perquè com no
governarem, com que som els més petits, no hi tenim res a perdre, doncs va anem a
fer una acta, doncs amb els compromisos que es demanen, doncs no podem estar-hi
d’acord. A nosaltres, no fer-li cas al govern espanyol, escolteu on s’ha de signar? No
fer-li cas a La Generalitat quan vol que fem cas al govern espanyol, tornem-hi i així us
diré el que vulgueu, però hi ha una obvietat i és que quan algú té un càrrec i un jutge li
pot imposar presó o una multa en l’àmbit personal, doncs com a mínim intentem no ser
tan frívols i arribar a poder votar això.
Del que esteu comentant, doncs sincerament, no he estat en aquestes reunions i no
puc donar fe del que ha passat. Si la raó la teniu vosaltres o el que ha explicat el Manel
i us ho dic sincerament, conec al Manel , si ell diu això, jo me l’he de creure, però
també conec a molts de vosaltres personalment i sé que no estaríeu aquí ni haguéssiu
acceptat posar això en un paper si no creguéssiu que això és veritat, per tant, nosaltres
pel que fa a creure a qui ha fet aquestes coses, no puc pronunciar-me. El que sí que
acabem, també és un tema recorrent i és el diàleg. El que nosaltres hem fet i el que
nosaltres seguirem fent i seguirem demanant, com ara era l’explicació pública del que
es pretenia, d’aquestes trobades amb el poble per explicar el que era aquest
ajustament econòmic, aquestes retallades o el que sigui. Malauradament, per motius
personals, no hi he pogut assistir, però tothom m’ha explicat que s’ha convertit en
tornar a fer un altre ple o tornar a voler instrumentalitzar. L’esperit nostre de voler això
no era aquest. Però és igual, és el que ens ha portat perfecte, nosaltres seguirem
exigint parlar amb la gent, parlar amb les entitats, que després les entitats no et diguin
coses pel carrer i després el polítics en diguem unes altres. Per tant, si aquesta no es pot
arribar a votar, doncs nosaltres demanaríem a qui sigui, al comitè unitari o als
treballadors, que si volen presentar una moció on s’expressi la voluntat de no tocar el
capítol 1 per part de l’equip de govern o de qui formi part de l’equip de govern o dels
membres de la corporació, Esquerra hi estarà d’acord i si algun dia haguem de tocar
el capítol 1, probablement, serà perquè ens hem carregat abans coses que seran molt
impopulars i que ens portaran a que la gent se’ns tiri a sobre pel carrer, però que com
a Esquerra ho assumirem. Si ens hem de carregar festes majors fem-ho. Si ens hem de
posar a retallar coses que són retallades que sabem que ens comportaran problemes
amb el poble, parlo en l’àmbit social eh, no en l’àmbit del dia a dia, ni en
l’àmbit...fem-les, hi estarem d’acord i si no tenim més opció i al final, hem de tocar el
capítol 1, ens asseurem amb vosaltres i us direm: Mira, s’ha fet això, s’ha fet allò i no
tenim cap altre remei, no en queda cap més, però com estem segurs que això no pot
arribar a passar mai, l’opció que nosaltres podríem oferir és si mai voleu presentar això,
Esquerra us recolzarà. Us recolzarà perquè tenim clar, des del primer dia, que els
treballadors no som els culpables de tot això que està passant. I els polítics, doncs
d’algunes coses que estan passant avui en dia al poble en som culpables i d’algunes
altres no perquè ens obliguen i cadascú aquí defensa les seves idees i defensa el seu...
però nosaltres no tocarem mai el capítol de personal. Clar, sí que és fàcil de dir i difícil
de creure. Doncs no sé igual que us dic això, doncs Esquerra també pot arribar a que si
es fan coses d’aquestes i després la gent no ho compleix, doncs llavors Esquerra no
s’asseurà amb ningú a parlar mai més de res que estigui disposat a tocar el capítol 1
de personal. Sempre que no s’hagi fet tot el que us he dit abans. Se’m podrà dir
populisme, se’m podrà dir el que sigui, doncs no, simplement som treballadors i
nosaltres defensem els treballadors i vosaltres sou treballadors, funcionaris sí és veritat,
amb uns privilegis com diu tothom, bé doncs els privilegis aquests ara cada dia fan més
riure. O poder estàveu vosaltres treballant per a la funció pública, quan treballant del
mateix a l’exterior, hauríem guanyat molts més diners i llavors la gent això no us ho
deia, no us deia: Hòstia mira que burros, estant de funcionaris quan podrien estar
guanyant-se la vida. Bé, doncs ara és un altre tarannà.
El que demanem és parlar, parlar amb tothom. Si els números no quadren, jo m’ho vull
creure. Jo em vull creure que aquests números que dèiem no poden sortir d’aquests...
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ara que poden sortir d’altres llocs? Segur . Que per a aprovar això t’havies de carregar
a gent. Bé, doncs és el que diem, no t’obligaven a fer fora a gent, però t’obligaven a
tocar-los molt el sou, per tant, la gent volia marxar. Ho vaig dir en aquell mateix ple, la
gent que hi éreu ho vau poder sentir. No és res de l’altre món. Això era una cosa
cantada, tots ho vam pensar? Sí, ens toca fer-ho? Doncs no ho sé. Que a qui està
governant li toca la cresta? Molt. I als que no estem governant també ens toquen la
cresta per diferents coses que s’escriuen, que s’envien i que es reparteixen. És igual, al
final la gent ve i ens diu a nosaltres: eh, eh, tu ets un no sé què perquè tu... val
perfecte. Estem intentant ser coherents. La nostra coherència, doncs mira, ens porta a
on ens porta. Agrada a qui agrada? Doncs també, per tant, nosaltres ens posem al
costat dels treballadors municipals per dir que no volem ni un acomiadament més.
Que ens obliguen, mira doncs, escolta’m, qui ho obliga ? El Sr. Artur Mas? Doncs
plantem-nos davant del Sr. Artur Mas i diguem que no i llavors, com a regidor
d’Esquerra, li demanaré que com a alcalde faci una moció o el que sigui dient al
president que no. És igual, és el president del meu país, però se li pot dir que no.
Evidentment, els altres presidents dels altres països se’ls pot dir que no, però prou. És a
dir, estem dient sempre que són el primer bastió que rebem les trompades, molt bé,
però també hem de sortir en defensa dels nostres i en aquest cas els nostres també són
els treballadors. Entenc, que per a vosaltres, és una situació difícil, però per a nosaltres
també. Jo recordo que en aquelles reunions estàvem parlant amb gent que em deia:
no, no si sé que demanar-te això a tu que estàs a l’atur perquè això m’ho havien dit els
treballadors i jo els estava dient, ja, ja, i jo ho entenc, però és que tal com estan les
coses no podem tirar endavant. Per tant, no ho sé. Poder no eren les formes, doncs no
ho sé, però segur que tampoc no eren les formes no venir a una reunió en què
estàvem tots convocats. Per molt que no se’ns hagués informat abans, però crec que
quan sou conscients que això s’ha enviat a l’oposició, ho havíeu de demanar. Aquesta
és la meva opinió personal.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, diversos comentaris. Diguem-ne que, que arribi un document
d’aquest tipus al ple significa que alguna cosa està passant i significa que alguna cosa
no s’ha fet prou bé. És el primer cop que jo recordo i jo tinc relació amb aquest
ajuntament des de l’any 95, per tant fa 17 anys ja i no recordo un altre document
d’aquest tipus entrat en el ple, per tant, vol dir que alguna cosa està passant.
Evidentment, que hi ha una situació general que és molt complicada i que fa que
s’hagin de prendre decisions difícils en tots els àmbits, però si les coses s’afronten amb
franquesa, amb diàleg i amb la veritat per davant, doncs són més fàcils d’afrontar-les i
de no portar a ningú a engany i que potser un document d’aquest tipus no hagi
d’arribar a aquí, si les coses es diuen d’entrada clares, concretes, concises i s’explica a
tothom.
Home tenim, en aquest municipi, en aquest ajuntament en concret un collectiu de
treballadors municipals que durant molt anys han demostrat la seva entrega, però
tampoc no són treballadors diferents dels altres àmbits i , per tant, si hi ha una retallada
que s’aplica a tots el àmbits de l’administració pública, doncs els d’aquí no som
diferents dels altres. Per desgràcia, hi ha d’anar tothom, però sí que són treballadors
que han demostrat la seva entrega i que nosaltres valorem i ho valorem perquè, una,
han fet l’esforç de presentar-se a unes oposicions, s’han preparat, s’han format, les
han aprovat i després durant molt de temps, han demostrat la seva entrega i la seva
dedicació amb diferents equips de govern molts d’ells i molts d’ells amb 3 o 4 equips
de govern diferent. I clar si això arriba en aquesta situació, qui està ara mateix en el
govern ha de plantejar-se en què es pot haver equivocat perquè això arribi a aquesta
situació. Això no arriba a aquesta situació per cap males arts de cap grup polític. Això
arriba a aquí perquè un dia determinat rebem un correu electrònic els 5 grups polítics i
se’ns convoca a una reunió a la qual no sabíem a què veníem. Per tant, si això arriba a
aquesta situació cadascú ha de fer una certa reflexió de amb què es pot haver
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equivocat. Perquè no arribi una queixa d’aquesta manera que no li agrada al regidor,
potser s’ha de fer coes prèvies perquè no arribin les coses a aquesta situació. Perquè
no es presentin els grups polítics, doncs el mateix, si es fan les coses bé, no s’arriba i fer
les coses bé no vol dir sempre donar la raó a l’altre. Quan estàs en un debat, no vol dir
sempre donar la raó. Fer les coses bé potser, senzillament, vol dir des del primer
moment el mateix que es diu al final i ser clar i franc i no dir una cosa i després fer-ne
una altra. Està clar que en aquest document, ningú dels que estem aquí i ja ho han dit
els 2 grups polítics que han parlat i també ho diré jo, el primer punt en què demanen
aquest compromís no el podem prendre ningú. O incompliríem la llei o seríem uns
mentiders i ningú de nosaltres vol conscientment incomplir la llei ni ser un mentider, per
tant, és molt difícil donar suport a això que diu aquí perquè si ve una imposició d’una
administració superior o d’un tribunal, encara pitjor, doncs estàs obligat a complir-la.
Jo0 em quedo més, per desgràcia, amb aquest desencís que hi ha i el que
m’agradaria és que, evidentment, al qui li toca fer això és a l’equip de govern actual
perquè té la responsabilitat de dirigir l’Ajuntament i l’alcalde és el cap de personal de
l’Ajuntament que es posés les piles per redreçar aquesta situació. A l’hora de prendre
decisions sobre en quins àmbits s’aplica les reduccions pressupostàries, les retallades,
diguem-li com li diem, no totes vénen imposades i un té un marge de maniobra. És a
dir, aquests 400 i pico mil euros es podien retallar de diverses maneres n’ha decidit unes
perquè està governant, ho fa i ho aplica. També en podia haver decidit unes altres,
per tant, no hi ha una única manera d’afrontar aquestes coses perquè no tot ens ve
dirigit de dir finalistes, és a dir, vostè ha de fer una correcció, que sigui creïble i per això
té un cert joc. Cap problema, i vostès en aquest joc de decisions vostès han pres una
decisió, el problema és que de vegades, cal explicar-la i cal explicar-la clarament i
quan això no es fa, es generen malentesos i s’arriben a ferir sensibilitats, per tant, jo el
que els recomano als Srs. de l’equip de govern és que es posin les piles amb aquest
tema, és a dir, no és bo pel municipi que el comitè de treballadors municipals manifesti
el que està manifestant en aquest document i si es manifesta, tothom ha de mirar
perquè es produeix això. A nosaltres això no ens alegra perquè entenem que el que és
important és que el municipi vagi endavant i perquè vagi endavant podem estar
d’acord o no, però que governi i que hi hagi un collectiu de treballadors que estigui
implicat amb la feina tècnica per tirar endavant. Perquè al final, moltes de les
decisions que prenem els polítics aquí són els tècnics i els treballadors municipals i, per
tant, que hi hagi una bona sintonia en quant a la feina i a la relació entre el govern
que està governant i els treballadors, això sempre és positiu. I nosaltres en els 5 anys
que portem de feina, mai no hem posat pals a les rodes en aquesta relació, mai. És el
primer cop que parlem de temes així de personal i no per voluntat pròpia, sinó perquè
els treballadors presenten aquest document, per tant, la recomanació és redrecin
aquesta situació perquè el municipi segueixi tirant endavant i que els desencontres
que s’hagin pogut produir es corregeixin. Posin-se les piles, facin això perquè coneixem
també perquè hem estat altres èpoques en govern, coneixem als treballadors i també
els coneixem a vostès. Sabem que no és fàcil, en situacions de crisi, fer aquests
ajustaments o fer aquests encaixos i de vegades costa, però esforcin-se, són vostès els
que estan dirigint l’Ajuntament i, per tant, és la seva responsabilitat fer aquesta esforç
per evitar documents com aquests, per tant, aquí cadascú ha d’assumir una mica les
seves responsabilitats i després una qüestió que també vull deixar clara, nosaltres, com
a polítics, estem aquí per governar o per dirigir entre tots, hi ha uns governen i hi ha que
estem a l’oposició, però per dirigir entre tots el destí més o menys que puguem o certa
part del destí d’un municipi i en aquest municipi, hi ha 10.000 habitants i 80 i escaig
treballadors de l’Ajuntament. Quan nosaltres ens presentem a les eleccions els nostre
compromisos estan pels 10.000 habitants del municipi. Evidentment, per fer feina per
aquests 10.000 habitants són imprescindibles aquests 80 treballadors i és aquí on hem
de trobar aquest equilibri. I jo no posaré per davant els treballadors del municipi. I si
haig de posar alguna cosa per davant, posaré per davant al municipi que no als
treballadors. Ja ho deixo també clar perquè jo em presento, nosaltres ens presentem
per defensar el municipi. Ara per fer això són imprescindibles un treballadors i que
estiguin motivats, que estiguin ben remunerats i que tinguin una bona relació, però hi
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ha d’haver un bon equilibri, però nosaltres governem perquè aquest municipi vagi
endavant. Bé, per algun comentari que s’ha fet, crec que almenys per nosaltres, això
és important. Dir que en aquest document, nosaltres no podríem votar favorablement,
sobretot pels aspectes que aquí es refereixen. Malgrat això, sí que volem defensar,
almenys pels anys que nosaltres hem estat i no dubtem de la professionalitat en els 5
anys que nosaltres no estem en el govern. Les que coneixem, les que hem conegut
perquè estaven abans que nosaltres entréssim, les que van entrar en els moments en
què nosaltres vam governar i les que han entrat després passant tots els processos de
selecció que s’han de passar i, per tant, jo li demano a l’equip de govern que faci un
esforç per redreçar aquesta situació perquè això no és bo pel municipi que és la nostra
responsabilitat.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. Manel Álvarez, vol fer una altra
intervenció?
Sr. Álvarez.- Sí, al final Sr. Fernández estem dient moltes obvietats, eh? És a dir, que
tampoc parlarem malament perquè no ho hem de fer dels treballadors, primer no
només perquè no ho hem de fer, sinó perquè són bons treballadors i ens ho creiem
tots, per tant, no podem parlar malament de cap dels treballadors, de cap. No som
nosaltres els que hem defensat i això sí que li haig de dir, no és la primera vegada en
què parlem de personal en aquesta sala. Em sembla que en l’últim ple va sortir una
proposta del seu grup, fins i tot, però no entraré en detalls, potser no és el moment,
però no és la primera vegada,
Miri, té raó, nosaltres també portem molts anys en aquest ajuntament, governant 5
només, però hem estat molts anys a l’oposició i jo no recordo un escrit com aquest en
tots aquests anys, per tant, és una situació nova per a tots, per a nosaltres, com a
polítics i pels treballadors que es veuen en la necessitat de fer escoltar la seva veu.
Aquí passa alguna cosa, no? I evidentment, està passant alguna cosa. Això no ho
discutirà ningú. Ja ho he dit abans, estem en un moment difícil, per tant, negar una
evidència seria de tontos i hi ha una situació nova que no hem viscut, per sort, fins ara.
Nosaltres com a persones que hem estat a l’oposició durant aquests anys que vostè
governava ni segurament, des de l’inici de la democràcia, ni segurament des de molt
abans. Hem patit crisis, però aquesta és greu. Algú ha arribat a prendre decisions tan
greus com qüestionar-se que un funcionari cobri menys del que estava cobrant, per
tant, la situació és gravíssima, però és la situació actual, per tant, davant d’aquesta
situació, jo crec legítim el que estan fent els treballadors i això no ho discutiré. A mi no
em sembla correcta les formes. També ho he dit i no me n’amago, però, cadascú i
només faltaria, que ho facin com ho hagin de fer. Jo crec que hem de defensar el que
hem fet i que, segurament, ens hem equivocat. Ja ho he dit abans, però tampoc ho
hem fet tan malament. Hem ferit sensibilitats i això provoca aquest escrit. Doncs bé, ja
ho he dit abans i ho torno a dir, us demano disculpes, ens hem equivocat, no ho hem
fet bé, no ho hem explicat bé. La comunicació que comentava l’Albert és important .
jo no sé les vegades que us havíeu reunit abans quan no governàvem nosaltres. Jo he
tingut bastants reunions amb vosaltres i moltes més que queden, no? I ens veiem tot
sovint, per tant, estem oberts a intentar millorar el que s’hagi de millorar i el que
puguem millorar, però hi ha coses que s’escapen, nosaltres no hem fet un estalvi de
465.000, nosaltres hem tocat 36.000 € de capítol 1 d’un total de 465.000. Ja us vaig dir
en alguna de les assemblees que hem tingut que si ens ho carreguem tot i carregars’ho tot vol dir que si des de l’Ajuntament no intentem que es faci esport, que es faci
cultura, no fem festes al carrer, no fem festes major, si no fem tot això que estem fent,
ens convertim en una gestoria i una gestoria de 82 persones, jo no en conec cap, per
tant, si deixem de fer i de donar els serveis que estem donant com a Ajuntament,
tampoc necessitarem gent, per tant, hem de trobar l’equilibri entre allò que podem
fer i podem rebaixar i allò que un espot estalviar. No podem entrar a la brava i
carregar-nos les festes majors al 100 % ni cultura perquè llavors sí que tindrem gent a
l’Ajuntament que no necessitarem. Per tant, és molt important, i tots ens ho hem de
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creure, que les coses que fa l’Ajuntament, les hem de continuar fent i que per fer
aquestes coses, necessitem treballadors com els que tenim. Si ho traslladem malament,
si ens expliquem malament, si decidim fer una cosa i ens expliquem tard amb el
conseqüent problema que comporta que una persona s’assabenta per la premsa de
que es queda sense feina. Això és molt greu i és per això que demano disculpes. No
demano disculpes perquè hem decidit una cosa, demano disculpes perquè ens hem
explicat malament, perquè no hem agafat a la persona i li hem dit: escolta’m la teva
situació personal ara és aquesta i és veritat, amb això ens hem equivocat, no ho hem
fet bé i, per tant, jo crec que és correcte assumir el que és evident, entre tots hem de
tirar endavant. Jo crec que no cal dir més coses perquè ara estem entrant en una sèrie
d’obvietats que no ens porten a enlloc. Ens hem equivocat i us demanem disculpes.
No d’una manera frívola, sinó d’una manera sentida, de veritat, en el sentit que
comporta que les 5 persones que estaven afectades no han rebut la informació que
havien de rebre en temps i forma. També és cert que tothom ho sabia, ho sabíeu tots,
per tant...però no ho hem fet bé. Tots ens hem equivocat i això també vull que quedi
clar, nosaltres com a polítics i els que no som polítics també. És la nostra responsabilitat
governar i prediquem la nostra responsabilitat i això comportarà que prenguem
decisions, perquè encara falta moltes per prendre, difícils, intentarem fer-ho millor del
que ho hem fet fins ara, ho intentarem, si no és així sabeu que tindreu la porta oberta
per tot el que necessiteu i per escoltar les queixes i els comentaris que vulgueu.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, Bé, no entraré en un debat perquè avui no crec que toqui. A més, jo em
sembla que intento expressar-me bé, però veig que, de vegades, vostè i jo no devem
estar a la mateixa ona perquè o jo no m’expresso bé i dic coses que no vull dir o vostè
entén el que no d’això. Jo no he dit, governada només pels 80 i escaig treballadors, jo
he dit que nosaltres, la situació actual, el que no farem és posar el capítol 1 per davant
de moltes altres coses, tampoc he dit de carregar-me totes les festes major. He dit:
nosaltres som un poble i ja ho he dit en un punt anterior, aquí poder també hauran de
canviar les coses, o no? Depèn qui governi, depèn de quines maneres tinguin. Poder
s’hauran de redistribuir les festes majors. El que passa és jo també veig molt difícil de
poder parlar-ne perquè llavors quan hem de parlar amb la gent i d’això, volem utilitzarho políticament. En aquest cas, nosaltres no seguin per aquí. Quan això es porti a
votació, nosaltres ens abstindrem, però simplement per aquest punt de no fer cas a qui
et pot obligar a fer qualsevol cosa i estic segur que com a treballadors també ho
entendran, si ells estiguessin fent alguna cosa com a treballadors públics i fessin alguna
cosa que sabessin que els pot portar alguna repercussió legal o penal o el que fos amb
la seva feina. Vosaltres entendríeu que no podeu anar per aquí, per tant, jo no li puc
demanar a qui ara està de representant com a alcalde del poble que faci aquesta
decisió. Nosaltres no li podem demanar. Tampoc li podem demanar al cap de
l’oposició, si d’aquí 3 anys és alcalde que incompleixi la legalitat. A veure, ho podem
demanar sí, però no seríem coherents amb el que hem demanat sempre, per tant, el
que sí que us diem és si vosaltres, en qualsevol moment, voleu presentar en algun ple
el que us he dit, el tema que si per part dels partits polítics s’agafi el compromís de no
tocar el capítol 1, sabeu que Esquerra votarà a favor d’això i que ho mantindrem i no
permetrem que algú altre s’ho salti. Si s’ho salta, evidentment serà, però sense
Esquerra. Aquestes línies vermelles que les tenim posades allà baix, doncs ara ja diem
que no i si pel que fos ara bé l’ajuntament i ens obliga a fer no sé què, doncs, sentintt’ho molt li haurem de dir a l’Alcalde, doncs escolta’m, busca’t algú altre que t’ho voti
perquè nosaltres això no t’ho votarem i si realment les altres opcions polítiques creuen
que això és una manera de salvar el poble, doncs segur que trobarà el vot que li faci
falta per tirar endavant, Esquerra no serà aquest vot. Simplement això. Nosaltres
intentem fer el bé per a tot el poble, però tenim molt clar que igual que hem defensat
a totes les reunions que s’ha posat repetidament el tema de personal allà davant, hem
dit que no i seguirem dient-ho. No acceptarem mai que ningú posi el tema de personal
perquè hi ha d’altres maneres de retallar. Segur, abans que en personal i si no ja ho
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deia, haurem arribat al final que podrem demostrar que no ens queda cap més remei.
Si no ens queda cap més remei, doncs que hi farem, però demostrarem amb fets que
no tenim cap més opció, per tant, el sentit del nostre vot serà aquest i també
lamentem que s’hagi arribat a aquestes situacions. No puc dir res més, nosaltres estem
prenent decisions que ens comporten també un malestar personal i polític perquè
també creiem en el bé comú del poble, però prou no se’ns demanarà més esforços
d’aquest tipus i si algú l’ha de fer, ho sentirem molt, però nosaltres ho sentirem molt,
però nosaltres no estarem en aquesta situació. Ja ha arribat un moment en què hem
de dir prou, no només el tema de l’Ajuntament, sinó el tema de... no podem seguir així.
Probablement, si no hi hagués hagut aquest tema, vam quedar amb els partits que
nosaltres no modificaríem res d’aquesta moció. Probablement, les queixes dels
treballadors, en general, és el que diem, com tantes altres vegades, al final, el que són
els antecedents els hem obviat i hem anat a votar el que posava concretament, en
aquest cas és per això. Encara que amb aquests antecedents que podem estar
sabem que poden ser veritat o que no, haguéssim votat favorablement aquesta
moció, per tant, en aquest cas, ens abstindrem, però per aquest sentit. Mai la votaríem
a favor per a qualsevol altra. És a dir, mai ens tallaria votar-la a favor de qualsevol altra
cosa.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Carles Fernández?
Sr.- Fernández.- Avui es produeix un fet estrany perquè estem debatent una moció,
que ningú de nosaltres hem presentat i ningú defensa i, per tant, és un et estrany,
normalment les mocions, les presentem algun dels grups, o bé algun grup del govern o
el govern o de vegades, les presentem tots junt. Aquestes tenen poc debat perquè ja
s’han pactat anteriorment i clar, estem parlant tot d’una moció que han presentat els
treballadors de l’Ajuntament i qui l’ha presentat no té espai ara per parlar i no vull dir
que l’hagin de tenir, però vull dir que és una situació estranya i, per tant, penso que
ningú de nosaltres ens podem atorgar el parlar per boca dels treballadors. Els han
parlat per la seva boca que és aquest escrit i jo torno a refermar-me en el que deia
abans. Alguna cosa no s’ha fet bé. Els treballadors van fer unes propostes, suficients o
insuficients al final depèn de les decisions que un pren com a govern. Podrien haver
estat suficients o no, però en van presentar unes. Jo crec que és un esforç que també
cal valorar. Algunes que afectaven a ells, poc, segurament poc, no suficient pel que el
govern creia en aquells moments que necessitava per quadrar el pla d’Ajustament.
Nosaltres no vam votar a favor dal pla d’ajustament, però no per aquest tema, sinó per
tot un conjunt de temes, però crec que ara no és moment de debatre entre nosaltres
el que va passar, sinó de quedar-nos, i amb això ja acabo, amb el fet de dir, això
intentem que no torni a passar, que els canals siguin oberts, clars, concrets i concisos
perquè no donin fruit a interpretacions perquè ara clar, ells escriuen una cosa, vostè
manifesta alguna altra i vol dir que aquí la comunicació no ha funcionat, per tant,a qui
correspon que la comunicació funcioni és a qui dirigeix les comunicacions i en aquest
sentit, torno a demanar aquest esforç per part de l’equip de govern perquè aquesta
comunicació sigui clara. Jo no sé si l’alcalde, al final, posarà la moció a votació o no
perquè està en apartat que normalment no es vota, per tant, no sé si es posarà o no a
votació. Si es posés a votació...
Sr. Alcalde.- La posaré a votació.
Sr. Fernández.- La posarà a votació, molt bé. Doncs, nosaltres per aquest apartat
primer del que seria els acords, no podem votar una cosa que després sabem que no
podrem complir perquè o cometrem una illegalitat si ja la complim i si no la complim, i
hem votat que sí us enganyarem a vostès, als treballadors, per tant, no podem fer això
i el nostre vot serà una abstenció si es posa a votació i torno a repetir, demanar al
govern que reobri i redreci aquestes relacions pel bé de tots, pel bé dels treballadors,
pel bé dels treballadors entre els treballadors i el govern i pel bé del municipi. Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Bé, jo per acabar, voldria fer unes
consideracions. Estem d’acord en què no ha existit mai un document com aquest en
el nostre ajuntament, jo no el recordo i crec que en 33 anys de democràcia no s’ha
produït mai, per tant, és una situació nova, és una situació diferent. És una situació que
hem d’analitzar molt bé perquè succeeix i perquè arriba a donar-se aquesta
circumstància. A més és una moció que té un canal estrany perquè ve a un plenari, en
el qual no es pot defensar i a més, té una cords que no es poden assumir perquè
incorreríem, fins i tot, en desacatament a tribunals si fos el cas que fossin els que ens
obliguessin a adoptar algun acord amb conseqüències laborals. A veure, jo entenc
que el que heu fet és canalitzar el vostre malestar, el vostre desencís, d’alguna manera
per la situació global que estem vivint, no només vosaltres, sinó tots en general. Però
vosaltres, molt especialment perquè és una situació que perdura, que és estable en el
temps, que fa 5 anys que estem en una crisi molt profunda i molt diferent a altres crisis i
que, per tant, està generant una marca de recursos important. El que us ha estat
passant en els darrers anys és terrible i això ho compartim. És terrible perquè que de
cop i volta s’hagi de fer una baixa d’un 5 % en els salaris quan normalment, la vida
puja, l’IPC puja, per tant, vol dir perdre poder adquisitiu amb unes nòmines que
estarem d’acord tots que ja no són molt altes, per tant, això és un cop dur. Que per
obligació legal se us hagi de treure el pla de pensions, és un altre cop dur perquè
deixa de cotitzar i perquè deixa d’aportar recursos. Que el mateix dia que presentàveu
aquesta moció els grups que us van atendre que van atendre la convocatòria, el
president del govern central anunciava mesures encara més dures. Una paga extra
per Nadal que no hi serà, dies d’assumptes propis que es deixaran de tenir, etc, etc.
Clar, en aquesta situació tot és molt difícil, ja us ho ha dit el regidor d’hisenda, tota la
situació és difícil per a tots. Els que estem governant, estem davant d’una situació de
veritable emergència. Jo ahir parlava amb 2 alcaldes de 2 municipis de la comarca
de la comarca i em traslladaven el mateix malestar, em traslladaven la dificultat de
gestionar les relacions laborals, la dificultat de motivar, de donar illusió, de donar
esperança. A veure, per sortir d’aquesta situació, el que cal és unitat social de tots els
agents. Jo en aquesta mateixa reunió en què explicava aquest tema, explicava que hi
ha un perill, que és el perill de fractura social. La crisi és molt dura, la crisi és profunda i
pot provocar tota mena de sortides estranyes.
Hem estat fent, les audiències públiques per explicar el Pla d’Ajust. En la primera a
Santa Agnès una senyora va explicar que feia 3 anys que no cobrava cap paga extra
en el sector privat i que fa 3 anys que li havien retallat un 25% del sou. Desconec el sou
d’aquesta senyora, desconec el sector en el qual treballava, però aquesta senyora es
llençava una mica contra els funcionaris i això no és bo. No és bo que, des del carrer,
es vegi al treballador municipal o al treballador de l’administració d’una manera i a
l’inrevés tampoc és bo. També en aquestes audiències públiques algú i és un sentir
social que sabem que estar al carrer, qüestiona la feina que fem els polítics, algú
pensa que no servim per res, que la nostra feina és absolutament estèril i que estem
fora de lloc, que som un dispendi excessiu, extraordinari i etcètera. Tot això és molt
perillós, tot això pot acabar qüestionant el nostre sistema democràtic i totes les formes i
estructures que tenim organitzatives en el nostre país i la nostra democràcia és molt
jove. Té 33 anys, en l’àmbit municipal, és molt jove. No tenim la tradició que tenen els
països europeus en els quals estem integrats i en els quals també s’està pagant la crisi,
poder no tan aguda, no tan extrema, però també s’està patint. Aquest risc de fractura,
no pot ser que el ciutadà vegi malament al funcionari, al treballador públic o all càrrec
electe, el càrrec electe que l’ha de representar. Això no pot ser. I no pot ser al revés
tampoc. No pot ser que des del servei públic no entenguem que si el sector privat no
tira l’administració no viu i és el que està passant ara. En aquest moment no hi ha vida
al sector privat i, per tant, no hi ha ingressos. Si a més, ens trobem amb situacions tan
difícils com la que hem hagut d’afrontar del pla d’ajust, el còctel és explosiu.
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Jo, una miqueta em sumaria a la reflexió que ha fet el Manel de dir : segurament ens
hem equivocat amb moltes coses, segurament hem gestionat molt malament el flux
d’informació i en una situació tan difícil com en aquesta això genera molt neguit i això
ho podem entendre tots i jo el primer. Jo, com ha dit el Carles Fernández, sóc el cap
de personal i vaig voler assumir personalment comunicar a aquestes 5 persones quin
era el seu canvi laboral. Això no és fàcil. És molt complicat donar una notícia d’aquest
tipus, però a més, no és fàcil gestionar-ho en el temps correcte per les múltiples
obligacions que tinc i perquè no vaig tenir ocasió de rebre a tothom al mateix temps o
el mateix dia. Una persona tenia dia d’assumptes propis. L’altra estava fora de
l’Ajuntament, etc. Van passar tota una sèrie de coses que van fer que aquesta
comunicació personal meva no es produís en el sol dia, sinó que es produís en 2, 3 o
fins i tot, em sembla que hi va haver una persona que va rebre la notícia el 4t o 5è dia.
També entenc que hem fet assemblees per comunicar-vos en quina situació ens
trobàvem i cap on havíem d’anar i que poder les assemblees no han suficients com
per fer fluir tota la informació. Jo també us demano disculpes per això i d’alguna
manera, no com a excusa, però sí com a informació, el Pla d’Ajust s’ha de fer en 15
dies i fer un pla d’Ajust en quinze dies és una tasca titànica. S’ha treballat molts dies fins
a les dues de la matinada i s’ha treballat d’alguna manera, amb les orelleres posades,
és a dir, amb una visió molt marcada del que s’està fent amb la visió d’un únic
objectiu. Aquest treball fa que s’adoptin mesures, que a la millor si es poden madurar,
si es poden posar en coneixement d’altres usos per exemple, si es pot tenir el temps
suficient per matitzar-les, es podrien matitzar, es podrien reconduir d’alguna manera,
però quan només hi ha 15 dies, les decisions que es prenen són de blanc o negra i
quan una decisió es consolida, aquesta decisió s’ha de portar fins a les darreres
conseqüències. L’objetiu era molt clar, era estalviar 465.000 € aquest any 2012 i els
propers anys dels 10 anys del Pla d’Ajust i havíem de tocar el capítol 1, la nostra
intenció no era aquesta, però havíem de tocar-lo. En el moment en què tot això es va
consolidant, hi ha un moment en què cal portar-ho a ple i cal aprovar-ho i cal enviarho a Madrid i tot això hem de fer-ho sense demanar permís a ningú, sense preguntar a
ningú, sense reunir a ningú perquè els terminis ens collen. Tenim una prova molt clara,
el primer pla d’ajust no ens el van aprovar. Per què? Perquè el primer Pla d’Ajust era
molt més lax, no era tan dur, no era tan estricte i finalment, el primer Pla d’Ajust no
complia els objectius i no tenia credibilitat, per tant, hem hagut de fer aquest esforç,
hem hagut de fer aquest segon Pla d’Ajust hem hagut d’endurir molt les condicions i
ho hem hagut de fer a corre-cuita i ho hem hagut de fer en aquests 15 dies. I en
aquests 15 dies, les decisions es prenen en blanc o negre i un dia es porta a ple, un dia
s’aprova i l’endemà s’envia i un dia se us convoca i se us explica com bonament es
pot i a les persones afectades també se’ls explica com bonament es pot. Jo entenc
que quan afecta qüestions tan sensibles com el lloc de treball o la vida personal de les
persones, doncs, evidentment això genera un neguit. Quan hi ha un despatx tancat, hi
ha persones que sabeu els que esteu fora que s’estan prenent tot tipus de decisions, els
rumors corren, es parla de coses que a la millor són i de coses que a la millor no són, es
diu el que és el que no és, això a més a més transcendeix i ho sap més gent . Només es
pot guardar amb secret el que sap una sola persona, si ho saben 2 comença a ser
perillós. Quan a més no es canalitza una informació ben fluïda i no s’acaba sabent
ben bé, què és el que està passant, doncs pot donar lloc a tota mena de neguits i
entenc que és això el que ha passat i sobre això l’únic que podem fer, jo
personalment, és demanar-vos disculpes. A partir d’aquí, dons com ha dit el Carles
Fernández, jo estic totalment d’acord amb ell, hem de reconduir la situació, de la crisi
n’hem de sortir tots junts, el sector públic, el sector privat, la mal anomenada classe
política.
Nosaltres no som persones diferents a vosaltres, ni vosaltres sou persones diferents al
carrer ni els del carrer diferents a vosaltres, per tant, de la crisi econòmica en sortirem
tots junts. Llençar-nos uns contra els altres, veure malament des del carrer la classe
política. A mi, em consta que hi ha hagut sectors públics que han rebut amb
satisfacció la notícia de la reducció dels càrrecs electes. Si en aquest Ajuntament
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passem de 17 regidors a 11, l’estalvi que farem en l’àmbit econòmic serà mínim, però
haurem de governar una població de 10.500 habitants amb 6 persones. És a dir, en 6
persones estaran totes les decisions, estaran tots els contactes humans, tots els
contactes socials i això és molt complicat. Llavors, realment, de la crisi només podem
sortir units i junts, és l’única manera. Tots haurem de fer un sobreesforç i aquest
sobreesforç l’hem de fer, fins i tot, posant bona cara que això encara és més
complicat. Això és molt complicat, però és evident que hem retrocedit a situacions
econòmiques de molts anys enrere i és evident que l’economia s’ha encongit i és
evident que estratègies que serveixen per altres crisis, ara no serveixen. Quan tens una
dificultat econòmica pots reduir despeses i incrementar ingressos. En aquest moment
no pots incrementar ingressos, no hi ha cap mena d’estratègia ni de possibilitat
d’incrementar ingressos. Això és el que en aquest moment està congelat , és el que
està fracassant a tot arreu. Tota l’economia està encallada, tota i si el sector privat no
tira, el sector públic no té ingressos i llavors apareixen increments d’IVA i totes aquestes
coses. Si no tenim increments d’ingressos, només ens queda la segona estratègia que
és contenir, contenir i contenir la despesa, encongir, encongir i encongir l’economia.
Com us ha dit el regidor, el Manel Álvarez, si, finalment, el govern central ens diu:
aquest servei no els pot cobrir i no el pots donar, no necessitarem personal. Com hem
adoptat les decisions. Doncs les hem adoptat amb el criteri de que siguin les menys
gravoses per a l’Ajuntament, les que facin el menys mal possible amb visió estratègica
de futur. D’alguna manera, com una taula de salvació per articular el futur perquè el
futur sigui viable. Si no ho fèiem així, si no teníem el Pla d’Ajust aprovat, el nostre destí
en aquest moment no sabem quin seria. La nostra situació seria molt més difícil i molt
més complicada. Jo no us puc dir res més, demanar-vos disculpes allà on haguem
pogut fallar. Demanar-vos que ens feu costat, que estiguem tots units a aquest equip
de govern, però també al regidors d’aquesta corporació i que amb el suport de tots
els regidors amb el vostre suport, amb el vostre treball, amb el vostre suport i amb el
vostre esforç tirem tots endavant. És l’única manera que sortirem endavant. La moció
no s’hauria de votar en el lloc on està collocada i pel tipus de cos que ens demanen,
però es va demanar i es va acordar especialment a la comissió informativa que la
votaríem, per tant, cadascú pot anunciar el vot del seu grup. Jo anuncio el vot del
meu grup. El meu grup serà negatiu. Parlo en nom de tot el govern, en nom del meu
grup i en nom del PP. Serà negatiu perquè, evidentment, no podem votar a favor
d’una moció que reprova unes actuacions de l’equip de govern o podem haver fet
malament, ens podem haver equivocat, però el que sí que és segur és que no s’ha
actuat mai amb mala fe, al revés s’ha fet l’esforç de prendre les decisions menys
gravoses per a l’Ajuntament, les que ens podien donar més viabilitat futura i això és el
que s’ha fet.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, es desestima la moció per 8 vots en contra manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P i 8 abstencions dels grups municipals
del PSC i d’ERC, la qual està transcrita literalment, més amunt.

Desprès de la votació d’aquest punt anterior marxa de la sala la regidora Marta Pujol.

C.5 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Passaríem al següent punt de l’ordre del dia que és el torn de precs i
preguntes pels regidors de l’oposició.
La Sra. Marta Pujol s’absenta del plenari per qüestions personals... Sra. Secretària...
moltes gràcies, Marta, bon viatge, que vagi molt bé.
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Alguna pregunta? Algun prec ? No?. Bé, doncs...
Sr. Gil.- Sí, jo, jo. Voldria fer 2 preguntes. Se’ns han adreçat diferents entitats del poble
en diferents problemàtics i diferents situacions.
La primera va ser una negativa d’utilització d’un espai públic municipal a una entitat i
se’ls hi ofereix una altra possibilitat. Es tracta de la penya Blau grana. Ens va enviar un
correu em sembla que als partits, no sé si a tothom, però com a mínim Iniciativa també
el va rebre perquè m’ho va comentar en Dani. Bé, si és cert que no podran utilitzar les
installacions del camp de la Roca i saber com estan el tema de les subvencions i
entitats de tot tipus. Tenim 2 entitats, una de manera directa i l’altre que van comentar,
allò no el veuen, si el veus digues-li. La segona pregunta és quina quantitat de
retallada de subvencions hi ha hagut amb les entitats esportives i saber aquest tipus de
retallada tan forat que comenten serà amb totes entitats i quin barem estem utilitzant.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil, li contesta el regidor d’Esports el Sr. César Alcalá.
Sr. Alcalá.- Respecte a les subvencions, s’ha pres 2 barems. Les entitats que tenen nens
dins de l’educació reglada des de P-3 fins al batxillerat, és a dir, posem de 3 a 16 anys i
que aquestes entitats fan un servei de dilluns a diumenge d’entrenar, jugar i fer esport
amb els nens. Amb aquestes entitats, només pel fet de ser entitats esportives i tenir nens
de 3 a 16 anys, ja reben una subvenció de 700 €. Després hi ha una subvenció especial
fins a un màxim de 2.000 € per èxits esportius al llarg de l’any. És a dir, una entitat que
hagués tinguts 10 o 12 triomfs a l’any, com a màxim , arribaria a tenir 2.000 €. Pel
número de nens també hi ha un barem, és a dir, els que siguin de la Roca i els que no
siguin de la Roca. Els nens que no són de la Roca s’aplica 40 € per nen i el que són de
fora de la Roca 10€. Aquesta seria la primera part. Després totes aquelles entitats que
s’autofinancen quan fan una activitat esportiva, és a dir, que cobren una entrada,
considerem que se’ls té que donar una subvenció, tenint en compte que fan activitats
pel bé del municipi i per a cada activitat que facin pel bé del municipi reben una
subvenció de 500 € que és la mateixa equivalència que estan reben totes les entitats
tan esportives com culturals per fer la carrossa de reis. És a dir, en aquest sentit hi ha
hagut unanimitat. Llavors, segons el número de nens que tinguin, s’ha de fer la
multiplicació.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies...
Sr. Gil.- Hi havia una altra de si no s’havia concedit a una entitat esportiva la utilització
d’un espai de la Roca.
Sr. Alcalde.- Sí, li contesta el regidor d’Esports també.
Sr. Alcalá.- Nosaltres tenim les pistes o els jocs que tenim i bé, no s’ha tancat mai les
portes a ningú. Sempre s’ha dit i s’ha dit directament, amb les entitats i això va passar
quan l’any passat hi havia el conflicte entre el handbol i el basquet que estaven
condemnades totes les entitats a entrendre’s entre sí. El handbol i el basquet ho han
entès i finalment, han arribat a un enteniment i a un enteniment que comparteixen. La
penya blau grana, és cert, va demanar d’entrenar a la Roca. A la Roca està entrenant
una altra entitat, en aquest cas és una entitat que porta 37 anys al nostre municipi.
Santa Agnès també està entrenant una altra entitat, però aquesta entitat no té el
mateix volum d’equips que té en aquest cas la penya blanc i blava i hi ha més
possibilitat de poder repartir les hores d’entrenament a Santa Agnès que no pas a la
Roca. De totes maneres, es va dir i jo els ho vaig dir personalment, que si arriben a un
enteniment amb la penya blanc i blava que no hi hauria cap problema. De moment la
penya blanc i blava pels horaris que han presentat tenen totes les franges plenes. Si
entre ells volen compartir i la penya blanc i blava accedeix anar-se’n a Santa Agnès o
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anar-se’n a la Torreta o el que vulguin ells fer i donar-los hores perquè entrenin a la
Roca, no hi hauria cap tipus de problema.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá... una pregunta? Vol fer una pregunta?
Una correcció?
Sr. Cortés- El nom de l’altre club és club de futbol la Roca, penya blanc- blava. És club
de futbol la Roca, fa 4 anys ja.
Sr. Alcalde.- Bé, això potser que en aquest moment sigui un errada, la tradició es
coneixia com a penya blanc-blava. Està ben apreciat, Sr. Manel Cortés.
Bé, si no hi ha més precs i preguntes, aixequem la sessió quan són dos quarts d’una de
la matinada i passem al torna de precs i preguntes del públic assistent.

I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 0 hores i 34 minuts del dia següent al 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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