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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA  26 DE 
GENER DE 2012, Núm. 1/2012. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde:         Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:       Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 
  Sr. Santiago Raimi i Fortuny del Grup Municipal de CIU 

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

 
A la Roca del Vallès, essent les 20:00 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala 
de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il�lm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i 
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 
sotasigna secretària accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix a la realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia 
d’avui a les vint hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicats a la convocatòria: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de les sessions plenàries ordinàries realitzades 
el 29 de setembre de 2011 i  el 24 de novembre de 2011.  
 
Sr. Alcalde.- Passaríem doncs al primer bloc de l’ordre del dia, d’assumptes de tràmit 
que tracta d’aprovar l’esborrany de les actes de les sessions plenàries ordinàries del 29 
de setembre ... 
 
Comentaris?  
 
Sr. Martín.- Simplemente agradecer que se haya adjuntado al acta de septiembre y  
iniciativa desdichadamente  
 
Aprovat per unanimitat de tots els assistents. 
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Sr. Alcalde.- Passaríem doncs a votació l’acta del 29 de setembre. 
 
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de setembre a votació, 
aquesta resta aprovada per unanimitat. 
 
 
Sí, aprovada l’acta per unanimitat. 
 
Passem ara a  votació l’acta del 24 de novembre  
 
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de novembre a votació, 
aquesta resta aprovada per unanimitat. 
 
 
B) Dictàmens. 
 
B-1 Creació de comissió informativa especial de territori i planificació urbanística. 
 
Passem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens. El punt primer, tractaríem si els 
sembla conjuntament     ... assumptes similars... es tracta de crear les comissions 
informatives especials. D’una banda la de territori i planificació urbanística i per un 
altre ... aquestes són comissions que no són perceptives, no són obligatòries ...en 
aquesta casa... creades i és bo que hi siguin perquè són comissions que ajuden al 
debat en temes específics ...és preceptiva ... per tant, es demanarà ...aquestes 
comissions que estan creades. Són comissions que no tenen una regularitat en les seves 
sessions, sinó que es convoquen en funció de la temàtica que cal tractar i que sempre 
es convoquen  
 
Sr. Fernández.- en cas que la constituïm ara perquè ... municipal ... comissió 
informativa... intentarem... 
 
Sr. Alcalde.-  prioritari 
 
Passem a votació la comissió especial de territori i planificació urbanística  
 
Sí, aprovada per unanimitat 
 
Conclòs el debat per l’Alcaldia, el dictamen queda aprovada, per unanimitat dels 
assistents, la qual, literalment, diu: 
 

“Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Real decret 
424/2011, del 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 11 de juny de 
2011, es considera adient procedir a la creació d’una comissió informativa 
especial, l’objecte de la qual sigui principalment l’estudi per a la revisió del Pla 
General d’ordenació Urbanística Municipal, en els termes que preveuen els 
articles 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 60.4 del Text refós de la Llei 
municipal i règim local de Catalunya i l’article 124.3 del reglament 
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 
A aquesta comissió se la denominarà comissió informativa especial de territori i 
planificació urbanística. 
 
En concret i pel que fa a la creació d’aquestes comissions informatives especials, 
l’article 124.3 del ROF disposa:  
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son comisiones informativas especiales las que el pleno acuerde constituir para 
un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de 
cualquier tipo”  
 
Pel que fa a la seva extinció, continua el mateix article dient  : “ Estas comisiones 
se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminada o informado 
sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las 
creó dispusiera otra cosa”  
 
Quant a la composició de les comissions informatives especials, l’article 125 ROF 
preveu que a l’acord de la seva creació, s’hi determinarà la composició 
concreta de les mateixes, tenint en compte les següents regles:  
 

a. “El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de 
todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier 
miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno. 
b. Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se 
acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación. 
c. La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la 
Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada 
grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde o 
Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, 
un suplente por cada titular.” 

És per tot això que aquesta Alcaldia, de conformitat amb les anteriors 
disposicions, proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Crear la comissió informativa especial de territori i planificació 
urbanística. 
 
SEGON.- trametre aquest acord als diferents grups municipals perquè, en un 
termini de 10 dies, de conformitat amb l’article 125 c) del ROF, els seus 
corresponents portaveus dirigeixin a l’alcalde un escrit pel qual designen els 
membres que, en representació de cada grup, hauran de formar part de la 
comissió informativa especial creada per l’acord anterior, sota el benentès que 
haurà d’estar integrada de forma que la seva composició s’acomodi a la 
proporcionalitat existent entre els diferents grups, tal com assenyala l’apartat b) 
d’aquest mateix article. 
 
TERCER.- Donar compte en la propera sessió plenària que se celebri dels 
nomenaments dels representants de la comissió informativa especial de territori i 
planificació urbanística que cada grup del municipi hagi fet arribar a l’alcalde. 
 
QUART.-  Segons l’article 124.3 del ROF, la comissió informativa especial de territori 
i planificació urbanística tindrà per objecte principalment l’estudi per a la revisió 
del Pla General d’Ordenació Urbananística municipal. 
 
CINQUÈ.- La comissió informativa especial de territori i planificació urbanística 
celebrarà reunions, prèvia convocatòria de l’alcalde, la qual haurà de ser 
notificada als membres de la comissió amb una antelació de cinc dies hàbils. 
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SISÈ.- El seu funcionament, en tot allò no previst al reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es regirà per les disposicions 
sobre el funcionament del ple.” 

 
 
B-2 Creació de comissió informativa especial d’organització interna i participació 
ciutadana. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa a votació el dictamen, que s’aprova per 
unanimitat, el qual, literalment, diu:  
 

“Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Real decret 
424/2011, del 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 11 de juny de 
2011, es considera adient procedir a la creació d’una comissió informativa 
especial, l’objecte de la qual sigui principalment l’estudi per a la revisió del Pla 
General d’ordenació Urbanística Municipal, en els termes que preveuen els 
articles 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 60.4 del Text refós de la Llei 
municipal i règim local de Catalunya i l’article 124.3 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
A aquesta comissió se la denominarà comissió informativa especial 
d’organització interna i participació ciutadana. 
 
En concret i pel que fa a la creació d’aquestes comissions informatives especials, 
l’article 124.3 del ROF disposa:  
 
“ Son comisiones informativas especiales las que el pleno acuerde constituir para 
un asunto concreto, en consideración a sus características especiales de 
cualquier tipo”  
 
Pel que fa a la seva extinció, continua el mateix article dient  : “ Estas comisiones 
se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminada o informado 
sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las 
creó dispusiera otra cosa”  
 
Quant a la composició de les comissions informatives especials, l’article 125 ROF 
preveu que a l’acord de la seva creació, s’hi determinarà la composició 
concreta de les mateixes, tenint en compte les següents regles:  
 

d. “El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de 
todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier 
miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 
correspondiente elección efectuada en su seno. 
e. Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se 
acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación. 
f. La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación 
que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se 
realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde o 
Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, 
un suplente por cada titular.” 

És per tot això que aquesta Alcaldia, de conformitat amb les anteriors 
disposicions, proposa al ple  l’adopció dels següents ACORDS:  
 



 5 

PRIMER.- Crear la comissió informativa especial d’organització interna i 
participació ciutadana. 
 
SEGON.- trametre aquest acord als diferents grups municipals perquè, en un 
termini de 10 dies, de conformitat amb l’article 125 c) del ROF, els seus 
corresponents portaveus dirigeixin a l’alcalde un escrit pel qual designen els 
membres que, en representació de cada grup, hauran de formar part de la 
comissió informativa especial creada per l’acord anterior, sota el benentès que 
haurà d’estar integrada de forma que la seva composició s’acomodi a la 
proporcionalitat existent entre els diferents grups, tal com assenyala l’apartat b) 
d’aquest mateix article. 
 
TERCER.- Donar compte en la propera sessió plenària que se celebri dels 
nomenaments dels representants de la comissió informativa especial 
d’organització interna i participació ciutadana que cada grup del municipi hagi 
fet arribar a l’alcalde. 
 
QUART.-  Segons l’article 124.3 del ROF, la comissió informativa especial 
d’organització interna i participació ciutadana tindrà per objecte principalment 
l’estudi l’elaboració del Reglament orgànic municipal i la millora de l’organització 
interna, així com promocionar la participació ciutadana. 
 
CINQUÈ.- La comissió informativa especial d’organització interna i participació 
ciutadana celebrarà reunions, prèvia convocatòria de l’alcalde, la qual haurà 
de ser notificada als membres de la comissió amb una antelació de cinc dies 
hàbils. 
 
SISÈ.- El seu funcionament, en tot allò no previst al reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es regirà per les disposicions 
sobre el funcionament del ple.” 

 
 
B-3 Autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada sol�licitada pel 
Sra. Eva Civit Realp. 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de Autorització de 
compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada sol�licitada pel Sra. Eva Civit 
Realp. Té la paraula, el Sr. Manel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Aquesta petició de compatibilitat ... de 2011 per realitzar una activitat de 
caràcter privada ... s’ha fet informe per part de secretaria, en principi sense que  ... la 
compatibilitat ... 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? 
 
Passem a votació? 
 
Conclòs el debat, per l’alcaldia es passa a votació el dictamen que s’aprovar per 
unanimitat dels assistents, el qual , literalment, diu:  
 

“Vista la petició de compatibilitat efectuada el 2 de desembre de 2011 ( NRE 
7733) per la Sra. Eva Civit Realp, funcionària laboral de la plantilla d’aquest 
Ajuntament per poder realitzar una activitat de caràcter privada consistent en 
“Empresa pròpia de contingut esportiu” fora de l’horari laboral.  
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Atès que l’article 1-2 c) Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, disposa que aquesta 
norma és d’aplicació al personal al servei de les corporacions locals. 
 
Atès que l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, disposa que hom pot 
autoritzar al personal inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei l’exercici d’activitats 
privades en els termes establert per l’article 12. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària General de la Corporació en data  11 de 
gener de 2012. 
 
Atès que l’article 22-2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, preveu que en l’àmbit 
de les corporacions locals, la competència per fer les declaracions de 
comptabilitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat sol�licitada per la Sra. Eva Civit Realp, 
funcionària de carrera de la plantilla d’aquest Ajuntament per poder realitzar 
una activitat de caràcter privada que consisteix en “Empresa pròpia de 
contingut esportiu” fora de l’horari laboral estipulat en aquest Ajuntament. 
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a l’interessat, a l’àrea de personal i als 

representants dels treballadors.” 
 
 
 
B-4 Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de la Roca del Vallès sobre imprecisions normatives i errors materials. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al quart punt de l’ordre del dia que si els sembla el tractarem 
conjuntament amb el punt cinquè. Són motius de naturalesa similar i ...  El punt B-4 
tracta de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès sobre imprecisions normatives i errors 
materials i el punt B-5 tracta de l’aprovació provisional de la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès sobre imprecisions i 
modificacions normatives.  
 
... és un text que ja s’ha aprovat ... el maig de 2009 es va fer l’aprovació inicial, després 
de tot un procés participatiu que va ser molt reeixit ... i que va donar peu a les 
conclusions que  ... d’aquest procés participatiu. Després d’aquella aprovació inicial, 
un cop ... argument, el 21 de gener de 2010 es va fer l’aprovació provisional i es va 
remetre a la Comissió Urbanística de Barcelona per la seva aprovació definitiva. La 
Comissió Urbanística de Barcelona el 13 d’abril de 2010 va suspendre l’aprovació 
definitiva i va demanar un seguit de prescripcions, senyalades en el contracte. 
Aleshores d’aquelles ... que es van atendre, es van respondre ...que el 18 de novembre 
es van emetre ... de tal manera que ... i molt... no només ... no van tenir en compte el 
que havien demanat, sinó que demanava coses que volia... i que... els aspectes.. una 
situació insòlita i a tall d’exemple ... llavors a conseqüència d’això, encara estem 
encallats ... d’alguna manera agilitzar accions i simplificar molt la tasca dels tècnics 
municipals ... sobre aquests aspectes normatius que ... i que hi havia una llarga 
trajectòria ... en aquesta casa i aquest document va quedar encallat ... en el moment 
que es produeix ...govern i Generalitat de Catalunya i s’anomenen ... es produeix una 
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situació diferent, però de tota manera i arribem a la conclusió que realment podem 
donar suport a l’avanç de planejament ... procés participatiu on hi havia una sèrie de 
conceptes que ja havien caigut en un primer filtre i que realment no es veia de caure... 
i podien estar. Llavors les conclusions a les quals arribem és que verifiquem aquest text  
...genèric ... que ja existia en el municipi, temes de ... un tema que afecta també a    
equipaments municipals ... de terres, amb terrenys ... que hi ha massissos de terra que 
poden servir per ... garatges, amb unes determinades condicions i amb unes 
limitacions que, evidentment, ... urbanística  que tenim... també hem incorporat unes 
qüestions que han aparegut ... avui en dia hi ha la supressió de ...  de l’àmbit polític ... 
dels resultats electorals ... és un element que genera  ...   suprimir aquest ... i també ... la 
Torreta, aquesta zona molt consolidada ...que hagi obert ...finques... i que en 
principi...tot això ... això s’espera...estem parlant ...això vol dir  ... que s’inicia ara que 
s’ha sotmès a informació pública i no s’ha presentat cap al�legació i, per tant, no s’ha 
... modificarem ... i és possible que ... braços creuats ... 
 
Sr. Estapé.- ... municipal... diferenciat aquí, dues ... pla general ... són dues ... respecte 
...aquesta primera ... molt obert ... musical, amb jornades .. i tot i així estem ... aquesta 
... de totes formes ens explica una història en la qual diu ... és veritat que ... història ... no 
veig aquestes suposada diguéssim bloqueig per causes polítiques. Abans d’entrar al 
detall d’aquesta tramitació... esment, li volia dir que ... s’informen per tècnics, per 
tècnics  funcionaris, però ... i, per tant, ja poso en dubte que hi hagi hagut cap ... 
intencionalitat política perquè això no s’hagi tramitat i a més a més, és posar en dubte 
als tècnics, als funcionaris que ... direcció general que es mereixen el mateix respecte 
els que hi havia abans com els que hi ha ara després del canvi i respecte a les dates i 
veig que van aprovar  en data  ...  de l’11 de 2010, vam aprovar un annex ... això era ... 
veig que la comissió Territorial d’Urbanisme el 7 d’abril de 2011... va adoptar ...és a dir, 
després de les eleccions de la Generalitat ... i després el que veig és que des del mes 
d’abril de 2011, ara ho portem en aquest ple del mes de gener de 2012. Llavors,  
durant tot aquest procés, ... que expliqui des de l’abril de 2011 fins a gener de 2012 no 
sé si .. això doncs va ser un procés i, en tot cas, em costa veure això que vostè diu. Hi 
ha hagut un bloqueig per part de la Generalitat. Nosaltres ... l’acord del 8 de 
novembre de 2010, la Generalitat .. diu  2011i ara en el ..., per tant, ... documentació 
d’aquesta ... respecte ... primer perquè el procés d’impugnació i participació i 
transparència, explicant-ho al web. No està ni molt menys ... no està ni molt menys ... és 
una modificació també que s’està fent tramitació exprés ... anterior aquí a Can Mas, 
més de 3 anys. Aquest ara ens ho mirem entre el primer ... i el d’avui ... bé, està bé  
insisteixo que quan això sigui àgil, però sí que amb aquestes coses i amb ... en general 
s’ha de  ser molt curós amb la necessitat que segueixi ... i el que s’hauria de fer, potser 
no en el mateix procés que es va fer en el seu moment, fa 3 anys, és a dir, ... 
transparència i explicació ... i potser alguns ciutadans tenien altres coses ... hem parlat 
d’una segona ... i després algunes de les modificacions que es confronten, dius a mi 
em generen dubtes sobre algunes finalitats d’aquestes ... favorables com aquesta ... 
documents, però d’altres no tenim clara quina és la intenció. L’Ajuntament supera ne 
procés d’informació a ... al nostre entendre ...  
 
Sr. Alcalde.- gràcies Sr. Estapé.... vostè ha dit que no hi ha ... política de ...va haver-hi .. 
no deixa de ser sorprenent que ... professionals... apareguin qüestions ... segur que sí... 
llavors aquests tècnics, funcionaris de carrera... poder ...no eren les pròpies del moment 
d’ara ... del carrer Catalunya. Bàsicament, ... això no va passar en el seu moment ... 
tan lenta i tan necessària ... jo ... separar en dos...és un procés el de participació 
ciutadana ... pràctica... dia a dia... entenem que és ... defensant el trànsit ... jo crec 
que ... i, per tant, seria ... amb aquest motiu ... aquesta ... llavors en  aquest moment ... 
2011 ... al setembre... al novembre ... per tota la... que heu vist ...repeteixo ... això és 
aquesta ...l’altra... eina...condicions que ... general  
 
Sr. Estapé.- La major part ... el mes d’abril ...d’acord amb la urgència, això ... mes 
d’abril al mes de gener .. aquest procés ... interessants ... com s’entén que es facin 2 
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modificacions puntuals del Pla General al mateix temps quan en teoria ... i s’està fent 
al mateix al mateix temps i en paral�lel perquè la primera ... i ara... i per això insisteixo ... 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Estapé. .. hi ha unes converses ... aclarir-li que en aquests temps 
que ... camí de 7 mesos. Aquí és on jo sí que he parlat amb... per què? Perquè quan 
vam anar a una reunió per aclarir aquests temes tan tècnics ... que ens deien que ... el 
ciutadà... no podem ...a nivell de terres també... per tant, davant d’aquesta casuística 
... és que no podíem  
 
Sr.  ...  .-M’ha sorprès el que diu vostè 
 
Sr. Alcalde.- És un document i a sobre amb els temps que estem passant hi haurà eines 
... molt més àgil tot i que queda ... per tant, anem a fer un primer pas i amb molta més 
urgència ... plena llibertat i màxima agilitat i claredat  
 
Sí, aprovat per unanimitat  
 
Conclòs el debat, per l’alcadia es passa a votació el dictamen, que s’aprova per 
unanimitat dels assistents, el qual, literalment, diu:  
 

“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 una vegada notificat a la Comissió Territorial d’Urbanisme, 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. 
 
Vist 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. En el document del text refós es va 
incorporar un apartat 0 previ a la memòria on es justificava el compliment de les 
prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme.  
 
Vist que es va donar trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme del text refós 
verificat pel ple, i que aquesta va adoptar un acord en sessió de 07 d’abril de 
2011, notificat a aquesta corporació en data 14/04/11 amb NRGE 2726/11, que 
aprovava definitivament la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
sobre imprecisions normatives i errors materials de la Roca del Vallès. 
 
Vist que aquesta aprovació definitiva supeditava 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.  
 
Atenent que el nou text refós ha d’incorporar una sèrie de prescripcions 
indicades en l’acord mencionat.  
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Vist el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
sobre imprecisions normatives i errors materials redactat pels serveis tècnics de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i els tècnics de l’Àrea de Secretaria en el mes de 
gener de 2012.  
 
Vist que l’òrgan que va aprovar provisionalment el document va ser el Ple de la 
corporació.  
 
És per tot això que es proposa al ple  l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Verificar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès sobre imprecisions normatives i errors 
materials redactat per tècnics municipals en el mes de gener de 2012, en 
execució de l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
en sessió celebrada en data 07 d’abril de 2011. 
  
SEGON.- Remetre per triplicat, i degudament diligenciat, el Text Refós esmentat a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a que es publiqui i així sigui 
plenament executiu. “ 

 
 
B-5 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de la Roca del Vallès sobre imprecisions i modificacions normatives.  
 
Sr. Alcalde.-  ... el punt cinquè és l’aprovació provisional ... sí, aprovat per 10 vots 
favorables i 7 vots negatius 
 

 
Conclòs el debat, per l’alcaldia es passa a votació el dictamen que s’aprova per 10 
vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, P.P, ERC i ICV-
EUIA i 7 vots negatius manifestats pels regidors del grup municipals del PSC. 

 
“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.  
 

Atès que l’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a informació pública durant 
el termini d’un mes, mitjançant anuncis en els següents mitjans: 

- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de desembre de 2011 
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6023 de data 13 de 
desembre de 2011 
- Diari El Punt de  data 5 de desembre de 2011 
- Taulell d’edictes de l’Ajuntament  
- Pàgina web www.laroca.cat  
 
Vist l’informe emès en data 16/01/12 per tècnics municipals de les Àrees de 
Territori i Sostenibilitat i de Secretaria, del qual es desprèn que s’han incorporat 
d’ofici una sèrie de precisions que no afecten el fons i la naturalesa del projecte, i 
per tant no substancials, amb la finalitat d’aclarir el document en relació amb el 
planejament aprovat i en tràmit.  
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Atenent que les incorporacions realitzades són les que es transcriuen de l’informe 
emès pels tècnics:  
 
“ .../... 4.- Els tècnics municipals han revisat el document redactat i han cregut 
adient incorporar d’ofici una sèrie de precisions no substancials, que no afecten 
el fons del projecte, i que permeten la seva aprovació provisional, sense 
necessitat de tornar a aprovar inicialment el projecte.  
 
Aquestes incorporacions són:  
 
a) En el text aprovat inicialment l‘article objecte de modificació era el 372. 
No obstant ens hem adonat, en fer el text refós de la modificació puntual del 
PGO sobre imprecisions normatives i errors materials, que aquest article fa 
referència a un altre concepte (pati de llums) i que pot dur a confusió la 
numeració en aquesta nova modificació.  
 
Per aquest motiu s’ha decidit que, tot i ser el mateix contingut la redacció 
proposada, l’article que es modifiqui sigui el 373, que feia referència al concepte 
de “Patinejo”. De fet, la redacció de l’article 373 ja s’eliminava implícitament, 
però no es va fer referència la seva eliminació en el document aprovat 
inicialment. En la nova redacció se segueix substituint la redacció de l’antic 373 
per una nova regulació dels conceptes d’edificació principal, auxiliar i 
instal�lacions.  
 
b) Revisada la justificació de la modificació de l’article 397 s’ha decidit 
incorporar una millor i més complerta redacció del nou articulat, atès que en 
l’aprovació inicial només es feia referència a una part de la modificació. 
 
c) En la redacció del text refós de la modificació puntual del PGO sobre 
imprecisions normatives i errors materials ens hem adonat que hi ha una 
discrepància en la numeració dels apartats de l’article 398 en relació amb la 
nova modificació objecte del present informe que s’havia redactat, tot i que no 
es modificava, ni es modifica, el contingut i fons de l’article.  
 
El canvi és el següent: el punt número 6 passa a ser número 4 i s’incorpora un 
esquema gràfic per facilitar la comprensió de l’article. 
d) Al text de la modificació s’incorpora l’apartat B.2 que correspon a la 
normativa urbanística articulada, amb la finalitat de tenir un millor comprensió del 
text. .../... ” 
 
Vist el certificat d’informació pública i l’informe emès per Secretaria en data 
16/01/12.  
 
De conformitat amb allò establert als articles 85, 95 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 03 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya, 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la llei 
d’Urbanisme i 22.2 apartat c) i 47.2 apartat ll) de la Llei de Bases del Regim Local i 
demés legislació concordant,  
 
Es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana sobre imprecisions i modificacions normatives. 
 
Segon.- Elevar i traslladar degudament diligenciada a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona la documentació administrativa i tècnica de  
l’expedient de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació (projecte per 
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triplicat), amb els requisits exigits a l’Ordre PTO/2304/2005, de 27 de juliol, i demés 
legislació concordant per la seva aprovació definitiva i consegüent publicació.  

 
 
 

C. Propostes o mocions resolutòries. 
 
C.1 Moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya d’adhesió a 
l’associació de municipis per a la independència, constituïda el 14 de desembre a Vic, 
amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a 
Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem ... hi ha una moció que presenta el Grup municipal d’Esquerra 
de Catalunya sobre la ... de l’associació de municipis d’indepència constituïda el 14 
de desembre a Vic, amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que 
corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.  
 
Té la paraula el Sr. Albert Gil... 
 
Sr. Gil.- Bona nit. Aquesta és una moció que ... Esquerra republicana ...de la Roca del 
Vallès. És una petició ...uns membres... ajuntament ...seria llegir doncs...per tant... és un 
petit ... aquí ara passaré a llegir ... que es basa en ... és el que ens posem sempre...com 
a conseqüència de la sentència del tribunal constitucional ... estatut 
d’autonomia...municipis... nacions unides i també ... 1977... institucional basada en el 
principi del benefici i ... l’exercici ... d’acord amb les disposicions ... tenint en compte el 
decret 110/1996... tenen dret a associar-se ... municipi de la Roca del 
Vallès...independència ... amb objecte ... drets nacionals ... hem d’afegir ... 
ajuntament, associació .. pel Sr. Alcalde president .. és un pas... 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari? Dani Martín?  
 
Sr. Martín.- Sí, ... creemos que ... se les dijo que... dicho esto ... es un texto que... dentro 
de las sensibilidades que existen ... en este caso ... este documento...no sé porqué me 
da ... no sabía  ... y se nos pasó por mail ...i pase lo que pase ...nos parece que ... 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Martín... 
 
Sr. Fernández.- ... en tot cas, a la secretària si ... unes mocions que es presenten després 
de la comissió informativa per urgència ... perquè ... no l’entenem... normalment el 
ple... la comissió informativa és informar tots els temes i informar l’ordre del dia ... si 
després ... quan altres vegades s’han presentat temes per urgència s’ha fet per 
urgència, però en la presentació d’aquest punt no s’ha arreglat. Quina és la diferència 
entre ... i a part d’això en el nostre grup no ... nosaltres ens abstindrem en aquest punt 
... no és la nostra forma d’entendre... gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- ...és una moció que el grup municipal ... faciliti que... l’endemà ... comissió 
informativa perquè allà no va entrar i ... que no entra d’urgència ... són mocions que 
cap de les 3 necessita ... per tant, no les a de dictaminar la comissió informativa ... què 
farem amb... per urgència ... si haguessin entrat per registre...la sessió plenària que es 
convoca dilluns té l’ordre del dia que ... i també voldria fer un aclariment i és que 
llegim bé la moció, la moció tracta de l’adhesió a la ... de municipis per la 
independència ... són idees associades, estem parlant...cadascú... i cadascú votarà el 
que cregui oportú i llavors, dit això anem al debat ... també dir que un dels pactes que 
tenim entre Convergència i Unió i el P.P... estan al marge del pacte de govern i, per 
tant, també hi ha llibertat... és un escenari com aquest ... perquè ...  
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Sr. Gil.- Sí, evidentment, ...fer un referèndum i si el guanyem doncs...moviment 
independentista... siguem de qualsevol partit ... de viure millor d’una manera o d’una 
altra ... el que demanem és que ... d’aquesta associació ... referèndum ...  
 
Sr. Fernández.- Sí, 2 coses ... independència ...molt bé i ja està...materials... però en tot 
cas, més endavant... 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández ... una lectura... associació...per tant, el que 
votem ... sí fem  
 
Aprovada la moció amb 5 vots faborables, 3 negatius i 9 abstencions  
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, es passa a votació la moció que s’aprova per 5 vots 
favorables, 3 vots negatius i 9 abstencions, la qual, literalment, diu:  
 

“Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a 
l’estatut d’autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de 
continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un 
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de 
municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta 
d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en copte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels 
drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions 
Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per 
l’estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els 
pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, 
econòmic, social i cultural” 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però cap de les obligacions 
que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi 
de benefici i recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no 
pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. 
 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat 
d’administrar territoris no autònoms, i territoris de fideïcomís, promouran l’exercici 
del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les 
disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regulada la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de 
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 
136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que 
disposa l’esmentat Decret 110/1996, s’acorda: 
 
Primer. Adherir el municipi de la Roca del Vallès a l’associació de municipis per la 
independència, constituïda el passat 14 de desembre a Vic, amb l’objecte de 
defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i 
promoure l’exercici del dret a decidir.  
Segon.- Expressar la voluntat de l’ajuntament de la Roca del Vallès de participar 
en els diferents òrgans que han de regir el funcionament de l’associació. 
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Tercer.- Designar el senyor alcalde com a representant d’aquest Ajuntament a 
l’associació. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, 
podrà delegar aquesta representació en un regidor. 
 
Quart.- Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris 
per l’execució del present acord. “ 

 
 
 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al següent bloc de l’ordre del dia ... gestió municipal...  
 
 
Sr. Alcalde.- resolucions d’alcaldia en matèria de personal ...  modalitat de 
contractació per obra i servei pel termini de 6 mesos a jornada parcial del 70 %... 
 
Sr. Fernández.- Perdoni, només una consulta... 
 
Sr. Alcalde.- ... hi ha 2 mocions d’urgència presentades pel PSC de la Roca, per tant, 
haurem de debatre la urgència i si s’escau ... bé doncs si...  
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPALS DEL PSC PER TAL QUE EL 
GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I 
LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A 
LIQUIDAR-LO 
 
Sr. Fernández.- ... una moció ... grup municipal...Vallès Oriental i per tant, el govern 
municipal ... les empreses públiques ...vaig a llegir la moció... la situació econòmica i 
financera de dels municipis de Catalunya és més que ... la manca d’una model de 
finançament com cal ... des d’organisme reclamen ... s’han sumat noves decisions de 
les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen encara més la 
capacitat del municipi per fer front a la crisi, una situació que s’agreuge si es té en 
compte que en nombroses ocasions, la responsabilitat com a administració més 
propera ... els anomenats serveis impropis ... estudis recents suposen un  ... anual i per 
tant, tampoc compten ... de serveis. A la situació precària de ... municipals, si ha de 
sumar diferents ... dels últims mesos, un dels més destacats és la reducció de les 
aportacions del govern de Catalunya ... més propera a la situació creada ... 
compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat, recursos econòmics ... això 
provoca...cal tenir en compte també que en el ple del Parlament de Catalunya, en 
sessió de 20 d’octubre de 2011 va aprovar fer pública els deutes de la Generalitat i ... 
abans d’acabar ... 2011. Ens els casos en què això no fos possible, es va acordar fixar 
abans d’acabar l’any un calendari per al pagament dels deutes de la Generalitat que 
integrés ... per aquests motius, el ple de l’ajuntament de la Roca... instar a l’alcade que 
faci públic el deute que la Generalitat té amb la Roca del Vallès i tots els seus 
organismes... i 2 instar al govern de la Generalitat ...aquesta és la moció que 
presentem atès que tots estem patint, totes les administracions públiques,  una situació 
financera i el que té menys capacitat per generar recursos propis ... l’Estat ... però, és 
correcte ... clar davant d’aquesta impossibilitat, si amés des de les administracions 
superiors les aportacions de recursos per serveis que s’estan duent a terme en municipis 
no es fa aquest informe ... posa en risc aquests serveis, aquest és el cas més clar ... 
l’Ajuntament està assolint aquest finançament ... hi ha una concessió, doncs és 
l’empresa la que ho està assumint ... l’Ajuntament ha hagut de fer unes ajudes, per 
tant, aquesta situació ...les obres i així va passar amb molts serveis que estan 
coofinançats per la Generalitat, per tant, ... des del nostre grup i ... l’Ajuntament faci 
també una ... demanda de que ...  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández... comentari... Gil  
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Sr. Gil.- Bé, estem d’acord que ... precisament... a Catalunya, el govern espanyol ... 
país...probablement d’incloure i de retallada ... instàncies superiors... Generalitat... tenir 
força a Espanya ... haurem d’exigir...  
 
Sr. Alcalde.- ... Sr. Albert Gil... seguiment... següent pagament pendent que està també 
reconegut ... i el tercer i més flagrant ... interpretació ... conveni... justícia... només era 
possible si aquests diners ... sanejarem... aquests bàsicament són els deutes ...el dia a 
dia... 
 
Sr. Fernández.- ... el debat... jo no sé...per tant, seria un extra ...nosaltres entenem que 
...de cada...parlament de Catalunya és qui té la responsabilitat d’això ... nosaltres... 
presentem ...que tinguin a veure ... municipal... l’Estat pagui a la Generalitat allò que li 
deu, però entenem que ... suficient perquè aquestes accions ... en aquest sentit... aquí 
estem...s’ha d’entendre... moltes gràcies a tots... 
 
Sr. Alcalde.- ...primer passarem a votar la urgència ...sí, aprovada la urgència per 
unanimitat. Passem a votar la moció. Sí, aprovada la moció per unanimitat ...  
 
 
Conclòs el debat,  per l’alcaldia es passa la moció a votació que s’aprova per 
unanimitat dels assistents, la qual literalment diu:  
 

“La situació econòmica  i financera dels municipis de Catalunya és més que 
preocupant. A la manca d’un model de finançament local que el municipalisme 
reclama fa anys, s’han sumat noves decisions de les administracions de 
Catalunya  i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels 
municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i 
veïnes. 
 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda 
legalment- els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen 
un 30% del pressupost anual- i, per tant, tampoc compten amb recursos 
assignats. 
 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els 
últims mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el 
govern de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, les 
escoles bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el 
nostre Ajuntament que ha d’afrontar, com a administració més propera, la 
situació creada arran d’aquestes decisions.  
 
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran 
efectius els compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos 
econòmics que els ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes 
de tresoreria a totes les corporacions locals. 
 
Cal tenir en compte també que el ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 
20 d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la 
Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la 
Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar 
fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de la 
Generalitat amb els ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i els 
seus organismes, dependents i vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no s’han 
complert. 
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Per aquests motius el ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès ACORDA:  
 

1. Instar a l’Alcalde/ Alcaldessa que faci públic el deute que el govern de la 
Generalitat té amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès i tots els seus organismes, 
dependents i vinculats. 

2. Instar al govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i 
prioritària “ 

 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC VALLÈS EN DEFENSA DELS CENTRES 
EDUCATIUS MUNICIPALS I DEL MANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES BRESSOL 
 
Sr. Estape.- ... una lectura de ...nacionals i del manteniment de ... pública... arran de 
l’anunci sanitat...en aquests expedients i en segon terme ... en aquest sentit ... té el seu 
origen ...iniciativa popular ...d’una llei ... per tant...alternatiu ... considerem l’educació 
com un element estratègic prioritari ... per aquest motiu en el món municipal ... 
administracions ... històrica ... i en aquest sentit s’ha distingit ... primerenques ... 
associació de municipis ... garanteixen el descobriment integral ... satisfactori ... de 
caràcter ... quan consideren que ... són una de les ajudes ... significa una aposta ferma 
... social... en aquests moments ... per tenir un país més ben preparat ... per aquest 
motiu ...  segon reclamar... cinquè mantenir el compromís ... de 0 a 3 anys ... i el punt 
setè... instar a l’alcalde de la Roca a prendre les decisions necessàries perquè ... 
gestió... escola bressol de les Orenetes gestionat per ... conclusió proposem al ple un 
conjunt d’acords de suport a la xarxa... que l’ajuntament continuï .. i que això passi 
avançant ... volem dir en aquest punt ... del govern... després d’un procés de 
negociació ... han fet un primer pas en aquesta línia ... aquesta cooperativa ... 
entenem que les negociacions i les converses ...  
 
Sr. Alcalde.- gràcies Sr. Estapé...  
 
Sr. Gil.- ...antecedents... hem de poder arribar ... igualment ... en el seu moment i així 
ho va fer ... en aquest sentit, nosaltres hem... d’una manera similar... precisament això 
estem sempre ...  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil... té la paraula la regidora d’ensenyament ... 
 
Sra. Pujol.- Gràcies, Sr. Alcalde...en temps de crisi ... estem d’acord en què, 
evidentment, si hi ha una disminució de ... i ara tenim un model excel�lent ... serà veure 
com ... quina capacitat tenen ... llavors ... que seria el setè ... nosaltres ja ... 
generalment... també és cert que ... quan teníem .... aquest any les coses han canviat i 
ara, evidentment, no ... el mes de juny-juliol ... sobretot equilibrar els ... i a més a més, ... 
el mes de desembre ... això ha estat... i ara ...no hem d’oblidar ...s’ha d’estudiar... 
concessionària i després a part d’això ... nosaltres ens hem compromès que ... ingressos 
mensualment perquè la concessionària ... la nostra intenció és que l’escola, el servei ... 
moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol  
 
Sr. Estapé.- ...l’any 2011...tenint en  compte... municipal ... Generalitat...  
 
Sr. Alcalde.- ... Sr. Estapé ...  
 
Sr. Álvarez.- ... el problema no és de l’Ajuntament...l’Ajuntament té un contracte en 
vigor amb una empresa que ha de donar un servei, en aquest contracte es diu 
explícitament com s’ha de finançar aquest servei. L’ajuntament està ajudant i 
continuarà ajudant a aquesta empresa ... el problema no és d’aquest ajuntament, per 
tant, vostè no pot dir que l’Ajuntament ha de canviar les seves obligacions. Ja ho 
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estem fent... mai, jo crec que hem de ser rigorosos. SI avui tots ens posem d’acord en 
tirar endavant aquesta moció i diem que nosaltres, tot l’Ajuntament  agafa el 
compromís ... estarem incomplint una cosa que ningú no vol incomplir... ambla línia 
que tots volem que el servei continuï . Mirarem de fer el que calgui, mirarem de ser 
rigorosos ... fer una cosa que després no podrem complir... per tant, no ens posem 
tant... és una cosa lògica i sobretot tinguem en compte que aquest ajuntament ... en 
tot cas és la generalitat. Jo entenc que ... una subvenció de 140.000 € no significa que 
l’ajuntament hagi de ... amb aquesta empresa. L’Ajuntament té unes obligacions molt 
més grans amb aquesta empresa, pe tant, els problemes de tresoreria són reals ... 
l’empresa concessionària i de l’ajuntament ... el que voldria en tot cas és que 
tinguéssim en compte que després d’aquí un mes o 2 mesos , vés a saber com 
estarem, igual no podrem, en tot cas ... 
 
Sr. Alcalde.- ... la voluntat és de ... i si... davant d’una qüestió jurídica si la bona voluntat 
política ... les obligacions legals ... afegit que d’alguna manera ... hem de tenir 
perquè...Sr. Estapé 
 
Sr. Estapé.- ... servei municipal... desfavorable... si ho és, hi ha un ... favorable ...molt 
responsable...recursos imprescindibles ... favorable... 
 
Sra. Pujol.- ... si que potser hauria de ser ... jo crec que tot el que hem parlat aquests 
dies ... els ajuts ... aquest punt setè hauria de quedar clar que és ...  
 
Sr. Alcalde.- ... crec que està tot clar, està tot dit. Sí, ràpidament, Sr. Estapé 
 
Sr. Estapé.- ... 
 
Sr. Gil.- ...jo entenc que... sí que és veritat que és una empresa privada ...que ens 
segueix d’una manera ... una situació així ...aquesta subvenció ... gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil . Jo per cloure aquest debat el que voldria dir és que 
potser ... en aquest moment la situació i el model que s’havia de fer de l’escola bressol 
se suportava un 50% ... si aquesta subvenció s’hagués... no estaríem ... 
concessionària...els diners estan...per tant... 2011... per recordar que es va aprovar al 
juliol, més de mig any, ... el govern de la Generalitat...però bàsicament pretenia el 
manteniment de la despesa ... ara la generalitat de Catalunya ha presentat el 
pressupost del 2012 és un pressupost ...de contenció del dèficit públic ... és un 
pressupost més ... i que és una cosa realment tràgica, jo aquest matí he estat en una 
reunió amb el consell d’agricultura ... i gran dificultat que està passant ... la Generalitat 
... per tant ... ens ha de ser a tots molt responsables i molt conscients que ...i que 
precisament per garantir l’estat del benestar, per garantir els serveis que havíem 
construït i dels quals ens havíem dotat ara, probablement, hem de ser molt imaginatius 
i hem de saber d’on podem treure els recursos, sabent que les administracions 
públiques els recursos són escassos. No és fàcil aconseguir diners perquè venim d’uns 
anys molt perillosos, perquè ens han fet creure, doncs, que podíem tenir ................... Jo 
tinc l’esperança que en el pressupost de ................ que va en la línia ....................... No 
sabem, en aquest moment, quin serà ..... recursos 2011-2012 ..................... d’aquest 
model .................... sigui sostenible......... o com tenim els recursos ......... garantir aquests 
serveis ........... els municipis perquè entenem, vull dir, és un bon servei, per tant, aquesta 
redefinició d’un model que abastarà molts àmbits .......................... la urgència 
d’aquesta moció. 
 
Si. Aprovada la urgència per unanimitat. 
 
Conclòs el debat, per l’alcaldia es passa la moció a votació que s’aprova per 
unanimitat dels assistents, la qual, literalment, diu:  
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“Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als 
ajuntaments del finançament de les escoles bressol i de les escoles de música, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès reclama al Govern autonòmic, en primer lloc 
la seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en segon terme, el 
suport irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en compliment de l’Estatut 
de Catalunya i de la Llei d’educació de Catalunya. 
 
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública d’escoles bressol 
amb que compta el país, té el seu origen en una iniciativa legislativa popular que 
va ser ATESA a través d’una llei del parlament de Catalunya. Per tant, el 
compliment de la Llei 5 de llars d’infants de qualitat, de l’any 2004, és el producte 
d’un pacte legislatiu que respon a necessitats fonamentals educatives, socials i 
de conciliació laborals del nostre país. 
 
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’acció política 
per avançar en la consecució d’una societat molt més formada i cohesionada. 
Per aquest motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de 
col�laboració entre administracions que regula la Llei d’educació de Catalunya, 
aprovada amb el suport del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat 
institucional de la Generalitat per garantir d’una manera immediata el 
finançament de les escoles bressol i de les escoles de música municipals.  
 
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per 
definir un model propi del sistema educatiu que s’adeqüi i respongui als objectius 
de la comunitat europea i en aquest sentit, s’ha distingit, en sintonia amb altres 
països més desenvolupats, en una major oferta pública d’educació adreçada a 
les edats primerenques en comparació amb d’altres territoris de l’Estat.  
 
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500  municipis i atenent a 
prop de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’infant, 
revertint d’una manera directe sobre els futurs satisfactoris resultats dels 
ensenyaments de caràcter obligatori. Així ho demostren les ciències de 
l’educació i així ho recullen els informes dels experts quan consideren que 
l’educació dels infants del 0-3 anys són una de les mesures imprescindibles per a 
garantir l’èxit escolar d’un país. 
 
Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats educatives 
o socials d’alguns infants i per a la cohesió social de diversos col�lectius de la 
nostra societat. Els centres educatius públics realitzen una important tasca en 
benefici dels fills de les famílies més desafortunades, aportant un important valor 
a les mesures d’igualtat d’oportunitats i de compensació de bagatges i entorns 
amb mancances econòmiques i/o culturals.  
 
En aquests moments l’endarreriment indefinit en el finançament i el retard o la 
incertesa en la convocatòria de les beques per a les escoles bressol per aquest 
curs, portaran en un breu espai de temps a la inviabilitat de sosteniment d’aquest 
servei públic. 
 
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la 
qualitat del servei i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu 
perquè el 0-3 anys asseguren les bases del nivell educatiu del país més ben 
preparat i més competitiu. 
 
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat per a 
les polítiques de conciliació i per a l’èxit del fet educatiu en quant desenvolupen 
les capacitats de la infància, el creixement artístic i l’accés als aprenentatges 
compensadors. 
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Per aquests motius, el ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès ACORDA:  
 

1. Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres de 
titularitat municipal.  

2. Reclamar una via immediata, amb un calendari concret per liquidar el deute 
que prové de l’any 2010. 

3. Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada per les 
administracions públiques i les famílies. 

4. Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei. 

5. Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un servei 
que garanteix la conciliació laboral i familiar, si no que té un paper educatiu 
important en el desenvolupament de l’infant i en la contribució a la igualtat 
d’oportunitats.  

6. Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol,  
econòmicament més sostenible. 

7. Instar a l’alcalde de la Roca que prengui les decisions necessàries per a que 
l’Ajuntament de la Roca continuï garantint la sostenibilitat econòmica del servei 
municipal de l’escola bressol les Orenetes gestionat per una cooperativa 
mitjançant una concessió, avançant els diners de la subvenció concedida per la 
Generalitat de Catalunya mitjançant pagaments mensuals que permetin a la 
cooperativa concessionària fer front a les despeses de nòmines del personal, 
manteniment i proveïdors.” 

 
 
D) Control Gestió municipal 
 
D.1 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal 
 
Sr. Alcalde.- Seguim amb l’Ordre del Dia, el punt C, el control de la gestió municipal. 
Tracta, el primer punt, de la resolució d’Alcaldia en matèria de personal ........................ 
es contracta .............................. sota la modalitat de contracte d’obra i servei 
determinat pel termini de sis mesos, de treballadors de serveis comunitaris al servei de 
l’Ajuntament des del dia 30 de desembre fins al dia 1 de juny ..................... La Sra. 
Montserrat Guàrdia Maspons, el Sr. Joaquim Nieto Calvo, la Sra. ..................... Domene 
Amat, el Sr. Miquel Paterson ................., la Sra. Mireia ......................, el Sr. Carlos Alberto 
Larena ........................................................................... el 5 de desembre de 2011 ............. y 
la següent resolució ......................................., amb data ..................... desembre 
...........................Josep Maria Mafumet Mompou 
 
D.1 Resolucions d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem, doncs, a ........................ sobre les resolucions d’alcaldia. 
Algun comentari sobre les resolucions d’alcaldia? 
 
 
D.2 Informes d’alcaldia 

 
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat C2 d’informes d’alcaldia. 
................................................. aquest diumenge passat es va fer la inauguració oficial de 
l’ampliació de la Sala de Plens i les dependències de la Policia Local, ho va fer el 
Conseller d’Interior, el Sr. Felip Puig ........................., acompanyat del Delegat del 
Govern, Salvador Jorba .......................... van visitar l’edifici, van visitar ......................... 
que ha estat finançat per la Generalitat de Catalunya i bé, i doncs, 
......................................., aquesta casa, el Conseller d’Interior ......................., va dir unes 
paraules i ................................ 
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També dir-los que la setmana passada .............................. varem estar en dues reunions 
...................... i amb el Director General de Carreteres pel tema de l’accidentalitat 
................. S’està treballant dur en aquest tema, és un tema complicat, és un tema molt 
sensible, és un tema, doncs, urgent que ..............................., hi ha diverses possibilitats 
sobre la taula i esperem, en els propers dies, que ........................ trànsit i que ens diguin 
les mesures que adoptaran ............................. També aprofitant la visita ..........................  
També comentar-los que des d’aquest cap de setmana passat hi ha hagut diversos 
actes a La Roca ...................................... i el proper cap de setmana també tenim 
programades dues obres de teatre, una ......................... i una altra ............................... A 
les dues no es podrà anar, també explico el perquè del solapament. La que es fa en el 
Centre Cultural de La Roca es ....................... a les nou i vint, i la que es fa a Santa Agnès 
............................... la Festa Major d’Hivern. En aquest cas, ............................ de primer 
nivell ................................. 

 
D.3 Mocions de Control 
 
D.4 Precs i preguntes 
 
 
Bé doncs, quan són les deu i cinc del vespre aixequem la sessió i donem pas al torn de 
precs i preguntes per part del públic assistent  
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, essent les 22 hores i 5 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
El president       La secretària 
 
 
 
 
 
Rafael Ros Penedo      Dolors Melero Guirao 
 
 


