ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2012, Núm. 09/2012.

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

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

A la Roca del Vallès, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de
sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Illm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que
sotasigna, la secretària accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del
quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal,
es procedeix, amb l’assistència de l’interventor accidental, Antoni López Alonso, a la
realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les
vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del
dia indicats a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 26
de juliol de 2012.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació de la creació formal del Consell del Poble de la Torreta i de l’obertura
del període per a la presentació de candidatures, per part de les entitats, associacions
o collectius inscrits al Registre Municipal d’Entitats i Associacions i Veïns de la Torreta.
B-2 Aprovació dels estatuts que regeixen l’Associació de Municipis per a la
independència.
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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.5 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Bona nit, donem inici a la sessió plenària ordinària de 27 de setembre de
2012
Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 26
de juliol de 2012.
Sr. Alcalde.- Tenim un primer punt en el bloc d’assumptes de tràmit que és l’aprovació
de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 26 de juliol de 2012. Algun
comentari sobre l’acta? Cap comentari?
Passem a votació
Se sotmet l’acta a aprovació, la qual queda aprovada per 16 vots a favor manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P, d’ERC i del PSC i 1 abstenció
manifestada pel regidor del grup municipal d’ICV-EUIA, el qual no va assistir a la sessió.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació de la creació formal del Consell del Poble de la Torreta i de l’obertura
del període per a la presentació de candidatures, per part de les entitats, associacions
o collectius inscrits al Registre Municipal d’Entitats i Associacions i Veïns de la Torreta.
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o
mocions resolutòries amb 2 punt de l’ordre del dia. El primer punt tracta de l’aprovació
de la creació formal del Consell del Poble de la Torreta i de l’obertura del període per
a la presentació de candidatures, per part de les entitats, associacions o collectius
inscrits al Registre municipal d’entitats i associacions i veïns de la Torreta
Té la paraula el regidor delegat del barri de la Torreta, el Sr. Josep Mª Mateo.
Sr. Mateo.- Gràcies Sr. Alcalde. Bé, es tracta avui de continuar amb el tràmit de la
constitució del consell del poble de la Torreta. En el darrer ple en què es va tocar
aquest tema, es va modificar el reglament per establir el termini de presentació de les
candidatures per part de les entitats, que seria 30 dies a partir de la celebració del ple
del cartipàs municipal i, de fet, es deia que en cas que no es presentessin les
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candidatures es donaria un nou termini de 30 dies, que es prorrogaria de forma
automàtica a 90 dies fins que es presentessin aquestes candidatures, fins que es
presentessin aquestes candidatures.
Bé, avui el que portem al ple per una banda és crear formalment el consell del poble
de la Torreta i aleshores, comunicar als grups polítics municipals, als representants del
Consell de poble i sollicitar que ho comuniquin als suplents, en un punt, en el segon
punt i en el tercer punt, obrir un període de 30 dies per a la presentació de
candidatures per part de les entitats, associacions i collectius escrits en el registre
municipal d’entitats i associació de veïns de la Torreta. El Consell del poble de la
Torreta ha d’estar integrat per 13 persones, les quals han d’estar repartides de la
Següent manera:
El president és l’alcalde de la corporació, el Sr. Rafael Ros i Penedo; el vicepresident és
el regidor de la llista més votada en l’àmbit territorial del Consell del Poble de la Torreta
que és el Sr. Miquel Estapé i Valls del PSC; dos representants dels grups municipals no
representants a la presidència i a la vicepresidència amb l’ordre dels vots obtinguts en
l’àmbit territorial que són el Sr. Daniel Martín Oller d’Inicitaiva i el Sr. César Alcalá
Giménez del P.P; després hi ha 7 representants de les entitats escrits al registre
municipal d’entitats de la Torreta i 2 persones voluntàries dels ciutadans de la Torreta,
per tant, com li he dit abans, avui es comunica als grups polítics municipals els
representants del consell del poble que hauran de comunicar els suplents perquè hi ha
d’haver 2 suplents per a cada representant i el que farem serà comunicar a les entitats
de la Torreta i als veïns perquè presentin les seves candidatures a les entitats que
estiguin inscrites en el registre municipal i tindran aquests 30 dies per fer la presentació i
en acabat se seguirà el procediment per escollir als representants, per tant, avui el que
portem al ple és això, com li he dit abans, per una banda crear el Consell del poble i
per l’altra iniciar el tràmit de comunicar als grups polítics i a les entitats perquè
presentin als seus candidats per formar i posar en marxa el Consell del poble i que tan
aviat quan es pugui se celebraria la primera sessió plenària del consell del poble de la
Torreta. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Josep Mª Mateo. Algun comentari per part dels grups
municipals?
Sr. Gil.- Sí, bé, felicitar-nos que segueixi el tràmit aquest endavant. De tota manera,
nosaltres ja en el seu moment, quan es decidir com seria el repartiment, precisament
sense saber-ho i sabent que ens podia passar això, nosaltres des d’Esquerra vam
impulsar la constitució d’aquest òrgan, vam estar treballant-hi i vam creure amb ell i al
final, el partit polític que no estarà representat serem nosaltres, evidentment, per
circumstàncies molt normals i és que vam ser la llista menys votada en el barri, però
també doncs això, al final el més petit en aquell sector va ser el que més s’ho va creure
i el que més ho va tirar endavant per tal que fos viable. Esperem que tot vagi bé i que
sigui i s’utilitzi pel que realment s’ha creat i no per instrumentalització de les entitats o
pels propis veïns o dels partits polítics com a un semi ple o un lloc de debat de coses
que s’hauran de tractar en sessions plenàries, però bé, suposo que costarà, això és
com tot, el fer participar a la gent, té les seves coses bones i les seves dolentes. Les
dolentes seran que la gent voldrà tractar temes molt personals o coses que tinguin una
afectació directa a ells i poder no tant en el sector del poble de la Torreta com això
hauria de ser, però estem molt contents que això agafi forma i comenci a caminar.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Algun comentari més per part del Sr. Miquel Estapé en nom del PSC de la
Roca?
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Sr. Estapé.- Sí, 2 comentaris breus perquè aquest tema l’hem debatut en anterior
ocasions. Una és que, per part del nostre grup municipal, esperem veure als
representants d’Esquerra en el Consell del poble, no com a representants propis del
Consell del poble, però recordem que és un espai obert a tots els ciutadans i que, per
tant, tindran l’oportunitat de participar-hi i es donar la seva veu, això és un òrgan
consultiu i, per tant, no és tan important els vots, sinó la participació i el debat i per un
altre costat, demanar un cert compromís al Sr. Mateo amb el seu tarannà, que tot i
que els estatuts no reflecteixen el que haurien de reflectir que és que tots els
assumptes de la Torreta haurien de passar per aquest òrgan consultiu, doncs que a
l’esperit, a la pràctica, es porti a terme i que tots aquells temes que s’han de prendre
decisió en el futur respecte de la Torreta que prèviament es debatin en el Consell
consultiu.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Miquel Estapé. Vol contestar alguna cosa Sr. Josep Mª
Mateo?
Sr. Mateo.- Sí, jo la meva actitud, el Sr. Estapé ja sap quina és. Sempre ha estat la
mateixa, positiva i de collaborar en tots els aspectes de la Torreta i penso que el
Consell del poble de la Torreta es constitueix en un bon moment perquè en situacions
de crisi, de problemàtica que estant vivint tots els ciutadans, és bo que tinguem aquest
consell del poble que servirà per fins i tot, intercomunicar a les entitats que poden tenir
un foro comú per poder plantejar problemes i buscar solucions i plantejaments positius
pel barri de la Torreta. Jo, ja sabeu que l’actitud és absolutament positiva i de
collaboració i segur que arribarem a una situació bona amb el Consell del poble, no
us càpiga cap dubte. I bé el que diu el Sr. Estapé, les portes estan obertes perquè
puguis venir quan tu vulguis Albert perquè comptarem amb tu, perquè és molt
important la teva opinió i participació en aquest Consell del Poble.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Josep Mª Mateo. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, agrair-los a tots dos. Jo quan deia, era en l’òrgan en sí, eh?. Jo, nosaltres, ja
quan vam veure els resultats, ja ho vam dir, ho sabíem clarament, per tant, nosaltres
això evidentment ho sabem que ho farem i hi serem i si tenim alguna cosa que
creguem que puguem aportar, doncs per a qualsevol cosa així la farem saber.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Albert Gil. Bé, jo per cloure aquest debat, en tot cas, fer
alguna precisió. El Consell del poble de la Torreta és, bàsicament, un òrgan de
participació ciutadana, per tant, no és tant un òrgan consultiu, sinó que és un òrgan
participatiu. Me’n recordo que es va aprovar juntament amb el reglament de
participació ciutadana i que, d’alguna manera, el Consell del Poble procura la
descentralització i l’apropament als ciutadans i a les ciutadanes de la Torreta en tots
aquells assumpte propis del seu barri, del seu barri territorial sense que puguin afectarlos, sense que,necessàriament, siguin tots els assumptes hagin de passar
necessàriament pel ple i que moltes vegades, l’Ajuntament continua tenint la potestat
de tramitar i, per tant, els càrrecs electes, els 17 regidors o en aquest cas els 5 grups
municipals, o en tot cas els grups municipals que estan representants en el consistori
són els que tenen la darrera decisió i són els que en el màxim òrgan d’organització
municipal, que és el plenari, han de prendre les decisions, però sí que és un òrgan molt
important. Un òrgan molt important on realment no només Esquerra Republicana s’ho
va creure, sinó que vam ser 2 partits que ho vam impulsar, de manera clara i ferma, la
constitució d’aquest òrgan. Aquest òrgan que, probablement, hagués estat una eina
molt útil fa molts anys al municipi, que fins ara no l’havíem tingut, però que en tot cas,
avui és la bona notícia que el posem en marxa i que comencem a treballar i que ens
ha d’assentar les bases perquè ben aviat fem el mateix a Santa Agnès de Malanyanes,
per tant, estem obrint un camí, un camí de participació, un camí de proximitat al
ciutadà que crec que és el més important en aquest moment. 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 29/09/11 es va aprovar definitivament el Reglament del règim
intern del Consell del Poble de la Torreta.
Vist que en data 31/05/12 el ple va modificar l’article 8 a) del Reglament en
relació al termini de presentació de les candidatures i que va quedar redactat
de la següent manera:
a)

Les candidatures tindran un termini de 30 dies, comptant a partir del dia
següent a la celebració del Ple de Cartipàs Municipal.
En el supòsit que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat les
candidatures en un ple s’aprovarà un nou termini de 30 dies, que es prorrogarà
de manera automàtica fins a un màxim de 90 dies més. Si transcorregut aquest
nou termini, no s’haguessin presentat candidatures, s’iniciarà un nou cicle amb
una nova aprovació plenària.
Vist que el Consell del Poble de la Torreta ha de ser integrat per 13 persones
repartides de la següent manera:

-

-

El President és l’alcalde de la corporació: Rafael Ros i Penedo
El Vicepresident és el regidor de la llista més votada en l’àmbit territorial del
Consell del Poble de la Torreta: Miquel Estapé i Valls (PSC)
2 Representants del grup municipal no representat a la presidència i a la
vicepresidència en ordre als vots obtinguts en l’àmbit territorial: Daniel Martin Oller
(ICV) i César Alcalá Giménez (PP)
7 representants de les entitats, associacions o collectius inscrits al Registre
Municipal d’Entitats i Associacions en l’àmbit de la Torreta
2 persones voluntàries
Vist que tant els representants de les entitats i associacions i les persones
voluntàries seran escollides segons l’establert en l’article 8 del Reglament.
Atès que tots els representats han de tenir dues persones suplents a les quals es
podrà delegar el vot en els casos en què no puguin assistir a les sessions plenàries.
Atenent els articles 48.2 b), 49 i 52.2 e) 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.
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.- CREAR formalment el Consell del Poble de la Torreta.
SEGON.- COMUNICAR als grups polítics municipals els representants del Consell
del Poble de la Torreta i sollicitar-los que comuniquin els suplents.
TERCER.- OBRIR un període de 30 dies per la presentació de candidatures per part
de les entitats, associacions o collectius inscrits al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions i veïns en l’àmbit de la Torreta.
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QUART.- INFORMAR que una vegada presentades les candidatures se seguirà el
procediment per escollir els representants i es convocarà el més aviat possible la
primera sessió plenària del Consell del Poble de la Torreta. “

B-2 Aprovació dels estatuts que regeixen l’Associació de Municipis per a la
independència.
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt d’aquest bloc de l’ordre del dia que tracta de
l’aprovació dels estatuts que regeixen l’associació de municipis per la independència.
Bé, ja ho vaig explicar en la comissió informativa que es tracta d’alguna manera d’una
correcció de la moció que es va aprovar en aquest plenari el 26 de gener de 2012, on
el plenari va acordar per adherir-se a l’associació de municipis per a la
independència. A l’hora de remetre els acords en aquesta associació, se’ns va
comunicar i se’ns va fer un requeriment conforme la moció que havíem aprovat no era
estrictament la que ells necessitaven, sembla ser que hi havia hagut 2 mocions. De les
2 mocions, 1 no era del tot vàlida perquè faltava afegir un punt, que era l’aprovació
dels estatuts que regulen aquesta associació de municipis per a la independència
constituïda a Vic, en data 14 de desembre de 2011. Per tant, els acords que
adoptaríem avui, serien, bàsicament, aquest primer acord d’aprovar aquests estatuts.
El segon és facultar al Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per l’efectivitat
dels presents acords i el tercer és remetre el certificat de l’acord a la presidència de
l’Associació de municipis per a la independència no ha sortit encara efecte per un
defecte formal i calia corregir aquest defecte formal aprovant avui els estatuts i
remetre la moció completa. En aquella ocasió, el 26 de gener alguns dels partits aquí
representats vam donar llibertat de vot, és el cas de Convergència i Unió, i avui farem
el mateix, donarem llibertat de vot perquè cap regidor del nostre grup municipal se
senti obligat. Jo ara obro el torn de paraules a la resta de grups perquè puguin
expressar també la seva opinió. Sr. Dani Martín? Sr. Albert Gil?
Perfecte, no hi ha més debat perquè és una moció que ja es va debatre en el seu
moment.
Passem a votació?
Aprovada per 6 vots favorables, 4 vots negatius, si no m’he descomptat,
abstencions. És correcte?
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Normalment, mai s’ha votat a mà alçada en aquest plenari, per tant, no entenc
perquè hem de canviar. Jo crec que és molt clar, la secretària si no... Jo crec que són
6 vots favorables, 4 vots negatius i 7 abstencions. És correcte? Em confirmen tots que
és correcte? Algú t’he algun dubte? Per tant, Sra. Secretària el resultat de la votació
és aprovada per 6 vots favorables, 4 vots negatius i 7 abstencions.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 6 vots favorables, 4 vots
negatius i 7 abstencions, el qual, literalment, diu:

“Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar la 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
manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.

6

Tenint en compte 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 que tots
els pobles tenen dret a l’autodeterminació i que en virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu
desenvolupament econòmic, social i cultural.
Vist que aquest Ajuntament en ple va adoptar un acord en data 26 de gener de
2012 pel que s’aprovava una moció presentada per Esquerra Republicana de
Catalunya d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència,
constituïda el 14 de desembre de 2011.
Atès que en aquesta moció s’aprovava l’adhesió a l’Associació de municipis,
però no s’aprovava els estatuts que regulen aquesta associació i, per tant, atès
que és necessari aprovar-los per poder-nos-hi adherir.
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten.
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 Estatuts que regulen l’Associació de Municipis per a la
Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011, a la qual
l’Ajuntament de la Roca s’hi va adherir segons acord de ple de data 26/01/12, i
en el qual ja es va designar l’Alcalde com a representant de l’Ajuntament
davant de l’Associació amb totes les facultat previstes en els Estatuts.
Segon.- FACULTAR el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
Tercer.- REMETRE certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència domiciliada al C/ Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.”
Bé, amb aquest punt acabaríem el segon bloc de dictàmens, propostes o mocions
resolutòries i passaríem a l’apartat C de control de la gestió municipal.
C) Control Gestió municipal
C.1 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- No hi ha resolucions en matèria de personal.

C.2 Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat C-2 de resolucions d’alcaldia. Alguna consulta sobre
les resolucions d’alcaldia?
C.3 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C-3, d’informes d’alcaldia. Bé en primer lloc,
comentar-los que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, el passat dijous 20 de
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setembre, va aprovar, definitivament, el Catàleg i Pla Especial del patrimoni
arquitectònic i arqueològic del municipi. Aquesta és una tramitació que ha durat 5
anys i, per tant, és una molt bona notícia que, finalment, tinguem un document tan
important i que, probablement, s’haurà de completar, que s’haurà de cuidar i s’haurà
de vigilar sovint, però que, finalment, completats els informes de cultura, completats els
informes d’urbanisme i de diferents organismes afectats. Era un document que,
realment, era molt incomplert tal com es va remetre a aquests organismes. Finalment
completat, la Comissió d’Urbanisme, dijous passat encara, va incorporar d’ofici una
prescripció que era, concretament, l’obligació que si mai es construeix en l’edifici de
l’Ajuntament vell de reproduir la façana gòtica de l’Ajuntament vell, del qual en tenim
les pedres guardades. Això era la condició amb la qual s’aprovaria aquest catàleg.
Doncs bé, el catàleg està aprovat des del 20 de setembre. Quan això surti publicat en
el Diari Oficial de la Generalitat serà executiu i, per tant, tindrem els elements definits
en aquest catàleg amb els diferents graus de protecció i amb la seva ja eficàcia. Si
algú vol fer alguna pregunta?
Passaríem ja a un segon informe, la setmana passada vam tenir un petit incendi a la
piscina. Va haver-hi fum. Això és molt alarmant, però va ser un incendi de petit índole
en un quadre secundari que afecta a l’escalfament de l’aigua d’un vestidor de la
piscina i de l’escalfament del vas de la piscina. Sembla ser que es va incendiar un
magnetotèrmic de la part baixa del quadre, de tal manera que la petita flama que hi
hagués va pujar i va malmetre els altres magnetotèrmics de la part superior. El van
apagar els propis treballadors del centre, sense que fes falta la intervenció dels serveis
de bombers, dels serveis d’extinció d’incendis, tot i que van acudir, seguint tots els
protocols, per tant, va haver-hi una situació que podia donar peu a una alarma
superior del que realment s’estava produint i van acudir serveis d’extinció d’incendis, el
CEM, policia local i mossos i això realment, és molt aparatós perquè es tallen carrers,
etc, però la situació va ser molt tranquilla, va estar molt controlada i no va haver-hi
cap moment de pànic ni cap situació d’inseguretat. Es van activar tots els protocols
que pertanyen en aquests moments. Tenim un pla d’evacuació en cas d’incendi, que
és el que es va aplicar per part de les persones que en aquell moment estaven
gestionant el centre esportiu municipal. En contra d’algunes informacions que han
aparegut en premsa i en algun mitjans i en internet els usuaris que es van evacuar en
primera instància van ser els 48 que estaven registrats al control d’entrada de la piscina
municipal, 48, estrictament 48 i després, per seguretat, sense que fos estrictament
necessari es va evacuar també el pavelló i el camp de futbol. Aquestes persones van
sortir fora del recinte, de manera que estiguessin en un espai exterior segur i en menys
d’una hora tornaven a estar practicant esport, entrenament, etc. en els seus espais
sense que hi hagués més problema que aquest perquè de vegades, les coses són molt
aparatoses, hi h hagut una noticia a VOTV on es veu el quadre i on es veu realment la
magnitud del que ha passat que no ha tingut més transcendència que aquesta. No
sabem encara si es va tractar d’un sobreescalfament o d’un curtcircuit, però en tot
cas, no sé, ni tan sols, si ho arribarem a esbrinar.
En tot cas, és el que va passar. Algun comentari sobre aquest tema?
Passaríem a informar també que aquest curs escolar del 12 de setembre vam iniciar a
l’escola de la Torreta, vam iniciar, evidentment, totes les escoles de la Torreta amb
normalitat, però a la Torreta, el vam iniciar a l’edifici nou. Totes les aules ja estan
operatives i en aquest moment, s’està acabant l’obra en el sentit que s’està construint
el gimnàs, el pati, s’ha enderrocat ja l’escola vella. Això és va fer aquest estiu. Les obres
continuen al ritme que estava previst i, per tant, funciona amb normalitat i amb unes
installacions modernes, realment exemplars i que han corregit una situació històrica
que teníem a la Torreta d’installacions obsoletes i que, realment, dificultava molt
l’acció docent, tenint en compte que es tractava d’una escola partida entre el carrer
Canàries i el carrer Josep Torelló i la bona noticia és que, finalment, aquestes obres no
estan finalitzades perquè queda la segona fase, però no estan finalitzades
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completament i en operativitat tant l’infantil que no funcionava com en la primària.
Per tant, tenim l’escola de la Torreta al 100% oberta. No sé si volen fer algun comentari.
Sr. Estapé.- Un comentari breu. Felicitar-nos per aquest equipament, en el qual
nosaltres vam posar el nostre gra de sorra en el seu moment per felicitar la feina feta.
De totes formes, fer també un comentari, hi ha un manifest del claustre de l’escola Pilar
Mestres, en el qual diu que el començament de l’escola no ha estat normal i
m’agradaria que se’l llegís perquè fa referència a diferents qüestions i retallades que
estan afectant a la qualitat educativa dels alumnes d’aquest centre i entenc que, per
extensió també es pot traslladar tal al Mogent com a la Torreta, com a Santa Agnès i
també fa referència a alguns aspectes concrets de l’escola Pilar Mestres com és el
tema de la substitució d’un conserge que està, no sé si està de baixa o té o ple motiu
que sigui no hi és i que doncs ara mateix tenim 2 escoles amb un sol conserge. La qual
cosa afecta encara més a la part de les retallades de personal que han patit aquestes
escoles, les retallades que està generant l’Ajuntament doncs suposen un perjudici
addicional al normal funcionament de les escoles.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Estapé, en tot cas, la regidora d’Ensenyament, la Sra.
Marta Pujol
Sra. Pujol.- Bé, el manifest que es va llegir el primer dia d’escola Pilar Mestres, jo entenc
que és dels treballadors del departament d’Ensenyament i va dirigit al Departament
d’Ensenyament. Pel que fa al tema dels conserges, sí que és cert que la conserge del
Mogent està de baixa, és una baixa de llarga durada des de ja fa, és una baixa de
llarga durada, però com que es va començar, ja estava iniciat ara i molt avançat el
procés de selecció dels conserges, doncs es va optar per no substituir, de moment, a
l’Anna Maria que és la conserge del Mogent i que l’Àngel fes tasques de consergeria
tant al Pilar Mestres com al Mogent. En principi, hem parlat tant amb la Dolors com
amb la Montse Fuster de les 2 escoles i, evidentment, no tenir el conserge tot el dia
entorpeix alguna tasca, però no el suficientment important com perquè haguem de
posar un suplent. La selecció dels conserges s’ha acabat i jo crec que no tardaran
gaire en poder-se incorporar al seu lloc de treball. S’ha de seguir el tràmit legal que
requereix la situació, però el procés ja està acabat i ja hi ha els seleccionats ja sabem
qui són.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol, jo simplement ampliar això mateix que la
selecció de 2 conserges ha finalitzat aquesta mateixa setmana, per tant, aviat es
podran incorporar. Evidentment no els puc donar més dades perquè aquestes
persones seleccionades encara no coneixem els seus noms, però sí que els coneixem
nosaltres i, per tant, la incorporació ha de ser immediata. És un procés que s’ha
allargat perquè es van presentat 86 persones, per tant, no era un procés fàcil, era un
procés que requeria passar per sèrie d’exàmens que no s’han pogut fer en menys
temps perquè, evidentment tothom havia de tenir igualtat d’oportunitats. Aquest
procés ha finalitzat i aquests 2 conserges s’incorporaran ràpidament a la plantilla de
conserges de l’Ajuntament ràpidament a la plantilla de conserges de l’Ajuntament i
donaran el servei a les escoles que els hi pertoquin.
Sr. Estapé.- Aq uest concurs de personal es va iniciar la seva publicació el mes de
gener ...
Sr. Alcalde.- Sí, sí i fixi’s bé que...
Sr. Estapé.- Sí, sí hi fixi’s bé que si totes les administracions funcionessin com aquesta
que necessiten vuit mesos per seleccionar a dos conserges, doncs serien absolutament
caòtiques perquè al mateix temps va haver-hi un altre procediment de concurs de
personal que sí que es va resoldre va fer amb moltíssima més celeritat i només perquè
es presentés una sola persona que també és curiós amb aquests moments de crisi. Per
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tant, d’acord que allò que pot fer l’Ajuntament que, de vegades, és poquet, hauria
d’intentar fer-ho bé, eficientment i era simplement tenir una persona de substitució en
aquesta baixa durant l’inici d’una escola que és complex. És complex aquest inici, en
què hi ha molts trasbals i per tant, aquesta figura és important que hi sigui present i
estàvem parlant que aquesta persona estigués un mes contractada i, per tant, no era
una gran despesa, era una qüestió, simplement de voluntat, cosa que no ha existit en
aquest cas.
Sr. Alcalde.- S’ha començat, com he dit abans, el curs en plena normalitat i no s’ha
generat cap disfunció que no s’hagi pogut atendre, per tant, no hi ha hagut cap
dificultat i no hem accedit a una despesa que amb la situació estricte d’austeritat i de
compliment el Pla d’Ajustament que té el municipi de la Roca, doncs en aquest
moment, era molt complicat de fer aquesta substitució. Com molt bé ah dit, el procés
comença al gener i finalitza al setembre. Finalitza al setembre, no per voluntat nostra,
sinó perquè en un procés garantista, en un
procés que permet la igualtat
d’oportunitats, doncs s’arriba on s’arriba amb un ... de 86 persones, per tant, si
intentem fer les coses ben fetes la nostra voluntat, evidentment és quan comencem
aquest procés al gener és que al setembre estigui tothom al seu lloc de treball com es
pot imaginar. Com es pot imaginar, examinar a 86 persones és complexa i no és fàcil i
necessita molts més dies que els dies habituals que necessitaria un procés al qual es
presentin 10 o 12 persones. No ha estat així, per tant, la situació d’atur que tenim al
nostre país és el que és i hem hagut d’alguna manera, d’atendre tots els requeriments
dels ciutadan en el moment en què han volgut concórrer a aquesta plaça, hi ha
diversos llicenciats universitaris que s’han presentat a aquesta plaça de conserge
perquè tingui una miqueta d’informació respecte del que després li anunciarem com
a resultat de la selecció.
Passaríem a un altre tema, en tot cas, són 3 temes que són d’índole similar, però que,
val la pena explicar-les. En primer lloc, el dia 1 d’agost es canvia el sistema de gestió
de les zones esportives municipals, es resol de mutu acord el contracte que tenia
l’empresa IGE i passa l’Ajuntament de la Roca a du a terme la gestió directa de les
zones esportives. La gestió directa contractant una direcció externa que treballa per a
l’Ajuntament, per tant, és una gestió directa. És una situació transitòria, és una situació
provisional, tot i que podria ser una situació definitiva si les coses funcionen
correctament i com esperem. Això, evidentment, pot sobtar a algú la fórmula, però
l’empresa IGE no tenia la intenció de continuar en aquest servei i no podíem arriscarnos a un any que quedava de contracte amb una situació d’una empresa que va
abandonant els manteniments i que d’alguna manera comença a entrar dins d’un
període de laxitud com ja havíem detectat des de fa bastant temps quan és important
poder donar un impuls a la gestió esportiva del municipi. En aquest moment, tot està
funcionant en normalitat, s’ha produït aquesta transició del període estival que no té
tant requeriment d’usuaris i s’ha pogut començar sense que s’hagin registrat cap tipus
d’incidències, per tant, tot està funcionant normalment. També amb la mateixa línia es
va haver de rescindir el contracte de gestió dels centres de la gent gran i del servei
d’assistència domiciliària que organitzava, fins ara, l’empresa BB Serveis en aquest cas
va ser per una situació de dificultat econòmica de l’empresa BB Serveis que ja feia un
any escaig que s’arrossegava, que ja ens va obligar a intervenir en successives
ocasions i fins i tot, a obrir expedient a aquesta empresa que no estava complint amb
les seves obligacions contractuals. Finalment, vam aconseguir la resolució d’aquest
contracte i van aconseguir traspassar la gestió, en aquest cas a un òrgan supeditat al
propi Ajuntament que és la Fundació S-21 que pertany al Consorci de Salut i Atenció
Social de Catalunya, del qual l’Ajuntament de la Roca és un ens consorciat, en tant
que un ens consorciat, el que hem fet és encarregar la gestió a un dels nostres
organismes, per tant, aquí no ha calgut fer un procediment administratiu llarg i ferragós
que ens hagués dificultat molt poder donar la continuïtat de servei en un servei tan
sensible com són els centres d’atenció a la gent gran i els centres d’atenció
domiciliària i, finalment, l’empresa que gestionava els casals de joves, l’empresa Gedi,
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també ens va proposar la resolució del contracte, cosa que s’ha fet, s’ha fet amb més
celeritat que en les altres dues situacions que s’haurien pogut estudiar una miqueta
més bé i en aquest cas, estem fent el canvi de gestió d’aquests serveis que també
coincidirà amb el canvi d’algun espai com el de la Roca, el casal de joves tant el de
Santa Agnès, com el de la Torreta , continuaran estan on estan perquè són edificis
propis, però sí que es prescindirà del lloguer del casal de joves que tenim a la Roca
...import...9.000 € anuals que seran d’estalvi i que, per tant, van al Pla d’Ajustament,
estaven calculats pel pla d’ajustament, ja s’havia renegociat aquest lloguer, ja s’havia
baixat un 40 %, però en aquest moment d’aquest espai prescindirem, reubicarem
aquest servei i estem analitzant ben bé com es farà la gestió a partir d’ara, però en tot
cas, aquest servei es continuarà donant. Si volen fer algun comentari d’aquestes 3
situacions contractuals?
Sr. Estapé.- Bé, ens ha arribat més aviat indirectament, més que directament,
comentaris respecte de l’acomiadament de 4 persones, 2 d’elles eren monitors i
aquests 2 monitors sembla ser que tenien intencions de muntar un negoci pel seu
compte ara durant el mes de setembre i havien iniciat diferents contactes per
installar-se aquí a la Roca perquè tenien una clientela que diguéssim estava satisfeta
amb els seus serveis i curiosament, aquests monitors el que han traslladat és que
finalment no ho fan perquè sembla ser que des de l’Ajuntament algú s’ha adreçat a la
persona que els hi anava a llogar a un espai, es va adreçar dient-li que millor que no
ho fes i com que és un tema molt delicat i molt punyent, m’agradaria que vostè
respongués aquí, amb contundència què és el que ha succeït respecte d’aquest tema
perquè lògicament, això seria molt greu. Aquests senyors, al final, han informat i han
comunicat que ja tenien el projecte a punt d’impulsar-se i de posar-se en marxa el dia
1 d’octubre i uns dies abans han comunicat via facebook que desistien d’aquest
projecte.
Sr. Alcalde.- A mi em sorprèn, Sr. Estapé, que un regidor d’aquest consistori faci una
pregunta d’aquest tipus, és allucinant. L’Ajuntament de la Roca no ha acomiadat a ...
Sr. Estapé.- Sent de vostè no allucino de res, Sr. Ros
Sr. Alcalde.- Em permet la resposta i intenti no interromprem quan estic en ús de la
paraula com he fet jo quan ha intervingut vostè. Aviam, l’Ajuntament de la Roca no ha
acomiadat cap treballador municipal del servei d’esports. L’Ajuntament de la Roca
subroga un servei, em sembla que eren 26 treballadors, si no ho dic malament i aquests
26 treballadors són els que trobem en nòmica, en contracte i que, per tant, són els que
ens hem quedat. A partir d’aquí, és l’únic que sabem. Què passa al carrer? Escolti’m al
carrer hi ha molta rumorologia i pot passar molta cosa. Estem en un estat lliure, en un
estat de dret. Si aquests senyors tenen alguna cosa a dir, hi ha tribunals de justícia. Si
aquests senyors volen concórrer al mercat laboral lliure poden fer-ho amb les
condicions que els fixa la llei, per tant, sí aquests senyors, algú els lloga una sala,
evidentment podran exercir alguna activitat si estan donats d’alta en les pertinents
llicències fiscals, altes de IAE, declaració fiscal 061 a hisenda, etc. etc. Aquests senyors
poden exercir lliurament allà on creguin oportú dins de les condicions que els
demanen. Si aquests senyors disposen d’un local propi o si lloguen un local, doncs
evidentment haurem de fer els tràmits pertinents i aquest ajuntament és competent
per tramitar llicències ambientals d’activitat, com molt bé sap, però a partir d’aquí, jo
no entro en rumorologies que desconec completament. És que no en tinc ni idea.
Com vol que li contesti una pregunta d’aquest tipus?
Sr. Estapé.- Sr. Ros, diversos comentaris. Aquestes 4 persones, les va acomiadar IGE 2 o
3 dies abans de finalitzar el contracte que tenien, un contracte de mutu acord amb
l’Ajuntament. Home, aquí ningú es mama el dit. Per què una empresa acomiada a 4
treballadors 2 o 3 dies abans de subrogar-se el servei, tenint-lo d’acomiadar i fent una
despesa econòmica, quan podria tranquillament deixar que finalitzés el contracte,
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sabent que l’Ajuntament té l’obligació de subrogar-se tot el personal que estigui al
servei. Per què fa aquesta despesa econòmica? Perquè diguéssim alguna qüestió de
perjudicar a aquests treballadors o potser perquè ha arribat a algun tipus de pacte
amb l’Ajuntament amb aquesta conjuntura de canvi de titular de la gestió del servei.
Per a mi la resposta és molt obvia Sr. Ros, per tant, no ens vengui històries. Com tampoc
en aquest tema, em sembla que la seva actitud personal, veure un alcalde arrancant
cartells en els quals hi ha queixes contra l’Ajuntament. Aquest tema no és gaire
diguéssim edificant. Jo no l’he vist pas que vagi arrancant tots els cartells que hi ha per
aquí el voltant, que n’hi ha. Per exemple aquí al costat de Can Torrents hi ha molts
cartells, potser aquells no li molesten, però que l’alcalde vagi arrencant cartells, doncs
la veritat és que no és, sobre aquest tema en concret, repeteixo no és lo més edficant
... i tercer, jo li he fet una pregunta molt concreta que és si vostè ha fet alguna acció
respecte de la intenció d’aquests treballadors d’IGE de muntar-se un negoci pel el seu
costat. És un tema molt desagradable, ho reconec, però el que sí que li puc dir és que
sí que hi ha un rum-rum i no menor entre les 200 persones que van entrar una instància
aquí a l’Ajuntament, queixant-se de com l’Ajuntament havia portat aquest tema. Com
s’havia actuat sense oferir cap mena d’informació als usuaris d’aquest servei i de com
les persones que han intentat contactar amb l’Ajuntament o contactar més tard amb
l’empresa que dirigeix que ara dirigeix aquest centre esportiu, com s’han trobat amb la
màxima opacitat de com s’ha fet tot aquest procés, sense cap mena d’explicació.
Sr. Alcalde.- No hi cap opacitat Sr. Estapé, és un procés clar i transparent. Vostè mateix
ha pogut consultar la documentació quan ho ha cregut oportú. El perquè l’empresa
IGE acomiada a 4 persones de les 5 que es queda... l’empresa IGE ens trasllada en el
moment de negociar la resolució del contracte, que hi ha 5 persones que no formaran
part de la llista de subrogació i que se les quedaran elles. Perquè només se’n queden
una i n’acomiaden a 4? Vostè truqui a l’empresa IGE, amb la qual vostès tenen relació.
Pot fer la trucada sempre que vulgui i els hi pregunta : per què vostès han acomiadat a
4 persones i que els ho expliquin ells, nosaltres no els podem donar explicacions del que
no coneixem. Si nosaltres en comptes de 26 persones, ens en haguéssim trobat a 30,
diguéssim que n’hauríem d’haver subrogat a 30 perquè així ho deia el contracte
perquè així ho deia el contracte com ho fem amb els altres casos que he explicat. De
l’empresa BB Serveis, crec que es va subrogar a tothom menys a una persona perquè
estava en una situació no subrogable. No sé perquè no m’ha preguntat per aquesta
persona, m’estranya. Li preocupen aquestes 4 i aquesta de Bb Serveis, no li preocupa.
En aquest cas, no era subrogable com tampoc no ho eren les altes 5. Una té feina i les
altres 4 no. Pregunti-li a l’empresa IGE i que li donin explicacions ells de perquè no
posen a aquestes persones en la llista de subrogació. Jo no tinc cap més informació,
no tinc cap més dada i, per tant, no li puc donar.
Continua vostè amb les difamacions i en aquest moment, n’afegeix una altra. Que jo
arrenco cartells pel carrer? Però que es pensa que no tinc res més a fer? ... doncs l’han
informat malament, Sr. Estapé. L’han informat malament. Jo no he tocat absolutament
ni un sol cartell del carrer ni d’enlloc. Si hi ha cartells, jo respecto totalment la llibertat
d’expressió, com vaig respectar en el seu moment la pancarta que va posar vostè a
casa de la seva sogra, que va estar 3 anys. Mai hem actuat d’aquesta manera,
recordem altres governs d’aquest ajuntament que sí que tenien aquest tipus
d’actituds, no tothom actuem de la mateixa manera. Això no ha estat així i respecte
de la insistència en la recollocació o la nova vida laboral d’aquestes persones. Escolti
Sr. Estapé, el consistori de la Roca és molt gran. Si alguna persona, que jo desconec, ha
fet algun comentari, algun comentari de bar, algun comentari de plaça, vostè creu
que jo he de saber-ho? Aquestes persones en un estat de dret, tenen totes les
possibilitats d’anar a treballar allà on vulguin. Ningú de l’Ajuntament pot exercir cap
mena de pressió sobre aquests persones. Ningú té cap mena de potestat . Que no ho
sap això? L’he contestat clarament, no amb evasives. Ningú de l’Ajuntament per
impedir, prohibir, pressionar etc. sobre persones que vulguin exercir lliurament una
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activitat. En el passat també havia passat, ara no passa. No ho sé, ho ha dit vostè, jo és
que Sr. Estapé, jo desconec aquest tema. Hi ha Sr. Alcalá, en el cens d’indústries hi ha
100 indústries? ... 100 indústries. Vostè creu que jo sé el que passa en aquelles indústries
quan hi ha acomiadaments, ERES, quan hi ha hagut acomiadaments. Vostè creu que
jo puc saber el que passa en aquests centres de treball? Vostè creu que jo puc saber
el que passa en el teixit comercial que és molt extens en aquest municipi?. Com vol
que sàpiga on estan aquestes persones, què estan fent i què estan intentant. Jo tinc
una informació que no tinc perquè dir aquí i és que aquestes persones han trobat un
lloc on exercir i això m’ho han dit aquesta tarda. I m’és exactament igual, és un tema
de lliure mercat, aquestes persones faran amb la seva vida el que vulguin, és més a
una d’aquestes persones l’Ajuntament li va oferir la recollocació i no la voler.
Concretament a una d’aquestes quatre persones i no la va voler, per tant, què ens
està preguntant?
Sr. Estapé.- Si em permet un parell de comentaris? Un que ha dit que tenia molt bona
relació amb IGE. Doncs, ni bona ni dolenta. És un proveïdor de l’Ajuntament que els
últims quatre anys no ha complert el seu contracte i que s’hauria d’haver actuat amb
molta més celeritat i ara ens trobarem el pollastre perquè les installacions estan en
molt mal estat i s’hauran de fer inversions importants i com que vostès han signat un
paperet en què diuen que no reclamaran res al gestor durant tots aquests anys, doncs
no se’ls pot exigir cap responsabilitat. Això ja em sona d’altres àmbits i respecte... jo
només li demanava una negació contundent i rotunda que vostè no havia fet res en
aquest àmbit, ni li he donat instruccions ni a vostè ni a cap altre regidor ... veig que al
Sr. Álvarez se li escapa un petit somriure... jo li demanava una negació contundent i
clara sobre aquest tema i veig que no hi és i per suposat que aquestes persones que jo
no les conec personalment, però les persones que sí que anaven habitualment al
centre esportiu consideren que són molt bons professionals. Estic convençut que
trobaran feina amb rapidesa i si l’han trobada, me n’alegro per ells. No m’estranya
gens que en trobin perquè són molt bons professionals, però tampoc aquí ens vulgui
enredar dient que s’ha ofert recollocar a un d’aquest monitors, quan oferir a una
persona un contracte de 7 hores amb horaris dispersos al llarg de la setmana, diguem
que l’impedia tenir compatibilitzar amb altres activitats de feina de jornada complerta,
si a això li vol dir recollocar, això més aviat és fer una oferta perquè ningú l’accepti
perquè ningú accepta, avui en dia, una jornada de set hores en què va fent una hora
aquí, una hora allà i una altra hora més enllà .
Sr. Alcalde.- Passaríem al següent punt de l’ordre del dia que és l’apartat C-4 de
mocions de control.
Perdó, el Sr. Dani Martín també vol intervenir.
Sr. Martín.- A mi si me lo permitís también me gustaría hacer un par de comentarios y
una pregunta sobre el tema de el no despido de estos 4 trabajadores porqué
evidentemente, no ha sido despido cuando lo ha hecho la empresa, no? Yo siempre
tengo marcada una frase que el Sr. Ros decía mucho, que es el tema de la ética i la
estética de los políticos. La tengo marcada porqué durante muchos años la estuviste
diciendo continuamente. Evidentemente, los ha despedido la empresa que tenía la
concesión antiguamente, pero no queda muy bien que antes de subrogar un
contrato, 5 trabajadores se queden en la empresa i que 4, posteriormente, se han
despedido. Esto evidentemente, es una relación entre empresa y trabajadores que ..
que es la acción correspondiente. Ahí no nos vamos a meter porqué no nos toca. A mi
lo que me gustaría es preguntar un par de cosas:
Una, nosotros ahora la gestión se ha contratado externa y esto tiene un coste. Me ha
parecido ver por la documentación que nos habéis pasado
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Sr. Alcalde.- No se ha contratado externa. Se ha contratado externa la dirección.
Sr. Martín.- Sí, igual me he expresado mal, pero eso tiene un coste creo yo, no?
Sr. Alcalde.- Sí, tiene un coste que está calculado
Sr. Martín.- Pues nos gustaría que cuando llegara fin de año se nos pasara cuánto nos
ha costado esta dirección externa y cuánto dedica tiempo dedica para poder
comparar lo que había antiguamente o si nos interesaría tener un contrato directo.
Y después una pregunta que sí que me interesa, si resulta que nosotros nos hemos
subrogado 26 personas, como decía el Sr. Alcalá, y había 31 personas en este centro
de trabajo, eso significa que el ayuntamiento habrá tenido que contratar a alguien
para que suplante a estas personas. Será una persona, será una media. Me gustaría
saber con respecto a estos cuatro trabajadores, qué contrato se les ha ofrecido a
estos. Si se ha substituido o no se ha substituido. Porqué sería de cara a los que estamos
representados aquí i de cara a esos 200 firmantes de la moción o de la carta, no lo sé
lo que se mandó al ayuntamiento. Tal vez, también les interesa qué ha pasado en este
caso i después también les interesa qué ha pasado en este caso i después una
estadística que también sería muy interesante es saber el nivel de ocupación de estas
actividades de la piscina en este año que empieza porqué, no sé porqué, el otro día
estuve por la piscina y me pareció que no había mucho ánimo de hacer actividades.
Yo supuse, como soy bien pensado, que era por la crisis, eh por eso.
Sr. Alcalde.- Vamos a ver, las personas subrogadas son 26. La pregunta interesante,
que pensaba que yo la iba a hacer pero al final no la he hecho, es como pasan estas
personas a englosar las filas del ayuntamiento. Pues pasan a englosar el capítulo 1,
como personal laboral con continuidad de sus contratos, tal como los tenían definidos,
exactamente igual. Estas son las condiciones de subrogación. Són aquestes, no n’hi
cap altra, són les condicions de subrogació. Això què vol dir? Doncs que l’any que ve
tindrem un capítol 1 superior, en un moment en què hi ha diverses directives de l’estat
central per a no contractar personal. Aquestes persones entren per una de les
excepcions que són possibles de engrosar el capítol 1 davant d’aquesta situació. En el
cas que l’Ajuntament rescati algun dels serveis d’un concessionari extern, que és el cas
que s’ha produït aquí. A partir d’aquí, aquestes persones estan fent les funcions que
feien. Les persones que feien manteniment, fan manteniment, les persones que feien
neteja, fan neteja i les persones que feien activitats dirigides, fan activitats dirigides.
Les activitat dirigides tenen un règim una mica singular. A vegades, hi ha monitors que
vénen 2 o 3 hores a la setmana perquè fan una activitat molt concreta, spinning o
coses d’aquest estil. Per tant, tenen unes contractacions. No tothom s’ha subrogat
amb aquestes contractacions perquè, fins i tot, hi havia contractes que no eren
subrogables perquè feien molt poques hores. Amb el personal que ens hem quedat,
s’ha optimitzat el servei, és a dir, amb aquestes 26 persones, i estem donant
exactament, totes les activitats que es feien i estem ampliant l’oferta de la cartera de
serveis que, d’alguna manera, s’ha enviat informació i jo crec que tothom sap el que
està passant. No hi ha cap desinformació en aquest aspecte. Tothom ha rebut una
carta a casa seva, tothom ha rebut un flyer i tothom ha pogut saber, una miqueta,
com continuar funcionant la zona esportiva municipal. Evidentment, nosaltres estem
analitzant molt bé aquest servei analitzant molt bé aquest servei per optimitzar al
màxim el rendiment i el cost que és el que ens interessa moltíssim perquè la despesa
que assumia l’Ajuntament era excessiva. La despesa de gestió esportiva era d’uns
380.000 € de la gestió municipal a afegir els 500.000 € que ja teníem fixats a la
construcció del pavelló, per tant, estàvem destinant gairebé un 10 % del pressupost
municipal a temes esportius, cosa que no és gaire normal en un pressupost municipal,
tenint en compte que no és una de les activitats obligatòries que té un ajuntament, per
tant, el que farem és equilibrar aquest servei de tal manera que els rendiments siguin
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molt millors sense deixar de donar servei, augmentat al màxim les prestacions
d’aquesta zona esportiva que, evidentment, té algunes fortaleses i té moltes
mancances. Llavors, hi ha serveis que no es poden donar de cap manera perquè no
en disposem i que dificulten molt el rendiment econòmic d’aquesta zona esportiva,
però en aquells serveis on sí que podem incidir, doncs procurem ser el màxim
d’eficaços.
Sr. Martín.- Digamos, Rafael, que me has contestado a todo lo que ya sabía, pero no
me has contestado a lo que te he preguntado que es si el ayuntamiento había hecho
alguna nueva contratación.
Sr. Alcalde.- No, ninguna... sí?
Sr. Alcalá.- Aviam, contestando a tu pregunta i amb resposta al que ha dit abans el Sr.
Estapé. La persona aquesta que nosaltres, que IGE en el seu moment va acomiadar i
que nosaltres li van demanar que tornés i li vam demanar per 21 hores a la setmana,
no per 7 i va dir que no. I Aleshores, com que aquesta persona no va dir que sí, s’ha
hagut d’agafar a una persona en substitució d’aquesta.
Sr. Alcalde.- Però és una persona que ja hi era...
Sr. Alcalá.- No, és una de nova. Una de les que ja hi eren està suplint totes aquestes,
més una altra que faltava perquè la persona que nosaltres havíem decidit que tornés
una altra vegada va dir que no voluntàriament.
Sr. Alcalde.- Aquesta és una situació que desconeixia
Sr. Alcalá.- I aleshores sí que hi ha aquesta persona nova.
Sr. Alcalde.- Perfecte. Algun aclariment més?

C.4 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C-4 de mocions de control que no n’hi ha cap.

C.5 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C-5 de precs i preguntes per part dels grups
municipals.
Sr. Lorenzana?, Alguna més?,Sr. Albert Gil? , Sr. Estapé? Sra. Carmen las Heras?
Doncs comencem? Sr. Garcia Lorenzana ?
Sr. Lorenzana.- Gràcies, Sr. Alcalde. Tinc diverses preguntes. La primera d’elles va sobre
la zona d’arbrat que hi ha sobre al carrer Tenor Vinyes cantonada amb Gallarre i entre
Gallarre i l’escorxador que tots sabem que allà hi ha un munt d’arbres, doncs fa uns
mesos es van talar, es van tallar 3 dels arbres que estan a la vorera del carrer Tenor
vinyes i llavors, la meva pregunta és: primer qui ho ha fet? Per què s’ha tallat aquests
arbres? Per què es van emportar els troncs i van deixar bona part de la fulleraca que
ha representat durant tots aquests mesos d’estiu amb la calor, un perill bastant evident
d’incendi i a més a més, quines mesures es posaran ara perquè aquests arbres que no
han mort i les branques que abans teníem a 10 metres d’alçada ara les tenim arran de
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vorera i hi ha una vorera del carrer Tenor Vinyes que pràcticament no es pot passar
perquè està plena de branques d’aquests arbres.
La segona pregunta va just al davant d’aquesta zona, a la cantonada entre Gallarre i
Tenor Vinyes, hi ha una casa en runes que s’ha enfonsat. Hi ha el sostre, però ara s’està
caient també la tanca perimetral que és una tanca baixeta, però contínuament hi ha
runes sobre la vorera i, a més a més, hi ha una part de vegetació de bruc que ha
crescut desmesoradament i també deixa pràcticament impracticable una part de la
vorera. A veure, aquesta casa és evidentment un perill perquè les parets poden caure
en qualsevol moment i la meva pregunta és quines mesures prendrà l’Ajuntament per
obligar als propietaris que enderroquin definitivament i deixin el solar en condicions.
La tercera pregunta també està relacionada amb la mateixa zona, però no
únicament i és que en el municipi tenim un problema, que comença a ser bastant
greu, de colònies de gats, salvatges i descontrolats. Vull dir, una la tenim aquí just
davant de l’Ajuntament. Un altre és a la zona d’arbrat al costat de l’escorxador, però
hi ha altres zones al municipi. Llavors, quines mesures es pensen prendre per acabar
amb aquest problema per un altre problema afegit i és que hi ha moltes persones i
molts veïns del municipi que donen de menjar a aquests gats i això significa que
aquests gats es reprodueixen amb una velocitat alarmant. Llavors, quines mesures es
prendran: per una banda per controlar aquestes poblacions i per l’altra banda per
educar, no vull dir sancionar perquè tampoc no es tracta d’això, educar a aquest
veïns que si volen tenir gats, que els tinguin a casa seva i que no ens trobem quan
passegem per les voreres amb plats o recipients amb menjar per a aquests gats i la
darrera pregunta és, segons la informació que disposo de la setmana passada, els
veïns afectats, entre cometes, pel tema dels noms dels carrers que es van posar
últimament a través d’un procés de participació ciutadana encara no han rebut la
comunicació oficial del nom del seu carrer i del número que els pertoca. Llavors la
meva pregunta és que està molt bé que s’hagi comunicat la resolució d’aquest
procés de participació a la premsa, però caldria també notificar, oficialment, als
afectats, que tampoc són tants veïns, que ja tenen nom al seu carrer i quin número els
pertoca.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. García lorenzana. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Diverses coses, primer com deia vostè en avançat que no hi havia una moció
de control, no la presentem també per una situació com l’actual, doncs on avui el
parlament ha votat un tipus de resolucions i creiem que aquest ajuntament, que la
seva realitat i la seva particularitat ens portaria, probablement a una resolució
d’aquest tipus que s’havia presentat al Parlament, doncs a no aprovar-se o a aprovarse amb els vots justos o veure uns certs resultats que creiem que en aquest moment
com a país, no ens interessen i com a municipi doncs, sí que ens podria interessar, fins i
tot, electoralment i de cara a l’opinió pública i aprofitant ara l’actual ebullició
independentista que ara hi ha més que mai, doncs podríem haver aprofitat i haver-la
presentat. No ho hem fet perquè precisament creiem que no l’havíem d’utilitzar
políticament, el que sí que els avanço és que qualsevol sentit a partir d’ara i en
endavant de resolucions que s’aprovin en diferents acords de formacions polítiques o
ja sigui la ANC o... nosaltres les portarem al ple encara que siguin per aprovar-se en
poc a unanimitat o per perdre’s. Ho farem també per sentit del poble i que al final la
gent sàpiga la situació actual del país, però també la situació actual del nostre
municipi. Després, seguint un tema de preguntes, li preguntaria si ha fet la reunió amb
els veïns que li hem reclamat diverses vegades amb els veïns de la rambla sud sobre el
tema de les obres que si algun dia s’ha de fer les obres del carrer Catalunya, aleshores
tindrem el problema, després tindrem el problema que no hi hem estat a temps, no
hem pogut parlar amb els veïns, etc, etc. Portem molt de temps dient-ho. No tenim
informacions de que s’hagi fet i la tornem a reclamar una vegada més perquè després
no hi hagi l’excusa que arribem en algun moment sense poder-ho fer per manca de
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temps per manca de previsió, per manca d’aquestes coses. Això passa en tots els
àmbits de la vida, en l’àmbit polítics, en l’àmbit de... les previsions de vegades els de
peu, les veiem a venir, perquè es veien a venir aquestes eleccions i s veia venir que
després es podria trobar a algú amb el peu canviat, però bé és un tema que també
els hi diem perquè no passi amb aquesta...
La següent aniríem ja cap a la zona esportiva on voldríem saber quina situació té
l’explotació del bar i si s’obrirà un procés de, ja que l’explotació fins ara era privada i
teníem entès que el bar també anava en una explotació privada en relació amb
l’empresa que gestionava això, doncs volem saber com ho farem per obrir-lo al poble.
Amb la situació actual, si hi ha algun concurs o si aquesta situació té una data de
finalització, etc, etc.
Després el tema del centre esportiu municipal, també volem saber si la problemàtica
que es va enviar per carta a tots els partits i que hem tingut tant els collectius esportius
com altres collectius, doncs di s’ha fet algun pas per intentar arreglar aquests
problemes que hi ha entre entitats, espais, ubicacions, perquè nosaltres ja vam dir, en
el seu dia, que era igual el nom que portés, que fos o el que fos, sinó que tothom tenia
dret a la utilització dels espais públic municipals, siguin esportius, culturals o el que sigui.
Després la direcció transitòria i provisional, com hem anomenat, quin temps límit li
posem? Tenim previstos x mesos, ens podem trobar l’any vinent allargant la direcció?
Bé, és un altre tema que volia preguntar.
I després, com tantes i tantes vegades hem comentat, creiem que amb els problemes i
amb la situació actual, la manera més, no sé no l’anomenaria fàcil, no? Però la que
tenim l’obligació és la de parlar amb la gent i parlar amb la gent molt abans de fer les
coses. Em refereixo a que hi ha entitats que han de marxar d’espais perquè
abandonem les installacions, pugui ser el Roc, pugui ser la nau, pugui ser aquests
espais i no podem avisar 10 dies, 15 dies, unes decisions que vull entendre que estan
preses fa temps, sinó llavors és que anem fent coses sense previsió i això també ens pot
portar un problema. Entenc que la situació actual pot comportar haver de veure’ns
obligats a fer reduccions importants de despeses, però també hem de deixar un
marge a la gent per preparar-se, a ubicar-se o, fins i tot, diguem-ho clar els hem de
deixar un temps perquè s’emprenyin perquè políticament nosaltres estem en
l’obligació de deixar que la gent s’emprenyi, que ens diguin que no i fer-los entendre el
perquè s’ha fet això, escoltar-los perquè la resposta de l’interlocutor perquè igual pot
donar un sentit que nosaltres només haguem vist l’econòmic i no haguem vist les altres
valoracions, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Ens agradaria que ens informés, perquè pensàvem que potser ho faria des
d’informes d’alcaldia, com que no ho fa ho pregunto, sobre el tema de la C-60 i de les
millores de seguretat d’aquesta autopista o autovia o com li vulgueu dir i de l’accés
des de Santa Agnès a aquesta autovia. Hem llegit per la premsa que s’ha tornat a
reclamar a la Generalitat que es facin aquestes actuacions, cosa que em sembla molt
correcte perquè em sembla que ja portem una bona llista de reclamacions que s’han
fet des d’aquest ajuntament, el que succeeix i o el que sí que ens preocupa és que hi
ha hagut diferents dades compromeses en què se’ns ha dit que estaria a punt o fins i
tot que ja estava en procés de licitació i el que veiem és que es va endarrerint
contínuament, de l’abril al maig, del maig al juny, ara ja estem gairebé al mes
d’octubre i contínuament hi ha ensurts i, de tant en tant, algun incident i
malauradament algun accident. Ens agradaria que ens comentés quin és l’estat de
situació en aquest tema i si hi ha algun compromís concret de la Generalitat en
aquests moments.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Miquel. Sra. Carmen las Heras?
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Sra. Las Heras.- Sí, gràcies, en l’últim ple municipal que va ser a finals del mes de juliol,
el meu grup va sollicitar mantenir una reunió per parlar del futur de l’escola bressol de
les Orenetes. Aquesta reunió, a hores d’ara, no s’ha convocat. No sé si teniu previst
convocar-la, però en tot cas ens agradaria saber quina és la situació actual de
l’escola bressol Les Orenetes. I si m’ho permet l’alcalde, dir-li que, tot i que el meu
company ja ho ha expressat, el curs escolar no ha començat en normalitat ni a la
Roca ni arreu de Catalunya. Hem començat amb 30.000 alumnes més i 3.000 mestres
menys, la qual cosa no és bona, això repercuteix en la qualitat de l’educació que és el
futur i el pilar de la nostra societat.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Carmen las Heras. Contestaré jo al final les preguntes
que em toquin a mi. Comença contestant el regidor Santi Raimí, el regidor de salut
pública, sobre el tema de les colònies de gats salvatges i descontrolats.
Sr. Raimí.- Bé, bona nit a tothom. Sr. Lorenzana, tens tota la raó. El tema gats és un
problema greu, no alarmant encara, però és greu. Això no vol dir que no haguem fet
res, el que passa que el que hem fet, encara no s’ha vist, et diré el perquè, perquè de
la mateixa manera que els gats és un problema, els gossos també ho era i des de Salut
Pública s’ha començat, per dir d’alguna manera, primer acatant el problema dels
gossos, per ara, acte seguit ara t’explicaré, el tema dels gats.
Amb el tema dels gossos, com vau poder veure, es va iniciar una campanya
d’educació que va començar amb un folletó informatiu. No és una campanya
tancada, és una campanya viva. Al llarg de l’estiu, la mateixa policia municipal de la
Roca, a part dels controls, la mateixa policia municipal de la Roca ha estat informant a
ciutadans i ciutadanes de la Roca que posseïen gossos i que els passejaven del
contingut de la pròpia companya. I ara al setembre, és quan ja s’està planificant la
tinença d’animals de companyia a les escoles a través de conferències, amb l’ajut i
implicació d’entitats fora del que és l’ajuntament. Per tant, és una campanya, parlo de
la dels gossos, eh, que és viva, estem aquí i anirem fent cosetes
Amb el tema gats hem fet un estudi intern. Ja tenim localitzades les colònies, ja tenim
localitzada gent que alimenta una mica aquesta problema, en el sentit que dóna de
menjar a aquests gats. Tenim també i hem parlat amb gent que està en disposició
d’ajudar-nos a afrontar aquest problema i, a més a més, abans de l’estiu, vam tenir
una trobada molt interessant amb les educadores socials de la presó de quatre camins
on precisament, on precisament allà, teníem un problema important de colònies de
gats. Vam tenir una reunió, una sentada amb l’objectiu de poder tenir collaborar de
forma conjunta. Com s’ha manifestat això? De moment, a la festa major a través de la
parada que han muntat les educadores socials de quatre camins, que en motiu
d’aquesta parada i entre d’altres coses era intentar guanyar una quantitat
determinada de diners per intentar fer front a la problemàtica de les colònies de gats
perquè aquesta problemàtica té 2 vessants molt importants, una que evidentment és
educativa, com molt bé has dit, si no hi hagués gent que els alimentés, que els donés
llet, que els mimés en el carrer segurament no hi hauria tants gats, per tant, la tasca
educativa en aquest sentit és molt important, però llavors hi ha una tasca podríem dir
biològica, no? Es tracta de, ara ja que en tenim tants de gats, perquè aquesta
problemàtica té dues vessants molt importants. Una que, evidentment, és educativa,
com molt bé has dit, si no hi hagués gent que els alimentés, que els donés llet, que el
mimés al carrer,segurament, no hi hauria tants gats, per tant, la tasca educativa en
aquest sentit és molt important, però llavors hi ha una tasca biològica, no?. Es tracta
de, ara ja que en tenim tants de gats. Aquests s’han de recuperar. Alguns d’ells s’han
de vacunar per determinades garanties que podrien suposar un problema de salut
pública pel municipi, alguns d’ells s’han d’estabilitzar i tot això té un cost econòmic
important, per tant, les educadores socials de la presó han iniciat aquesta tasca a
través d’aquesta paradeta per guanyar diners per aquesta part més biològica. Ara,
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havent ja engegat la campanya de gossos per part de l’ajuntament , anem a
materialitzar el que és la campanya de gats que anirà en la mateixa línia, però
centrant-la en aquest cas en els gats, per tant, conforme anem avançant dins
d’aquesta voluntat, evidentment, ho anirem sabent, però en aquest sentit estigueu
tranquils, però des de Salut Pública, ja s’està treballant en aquest tema. Moltes
gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Santi Raimí. El regidor d’Esports, el Sr. César Alcalá
contesta a les preguntes que ha efectuat el regidor Albert Gil referint-se a l’explotació
del bar de la zona esportiva municipal, la ubicació d’espais i entitats esportives i el
termini de la direcció transitòria i provisional. Respecte el tema del bar, s’obrirà un
concurs, estem preparant totes perquè s’obri i que es pugui presentar tothom. De
moment, hem arribat a un acord amb el que portava fins ara el bar perquè el
contracte d’ell acabava el dia 31 de juliol, el mateix dia que acabava el contracte
amb IGE, és a dir que a partir del 31 de juliol, més un mes de carència per poder
deixar-ho tot net, se n’hagués hagut d’anar, però és clar, si se n’anava ell el servei del
bar hagués quedat buit, cosa que per a la installació creiem que no era convenient,
per tant, vam arribar a l’acord amb ell que mentre no es fes el concurs en el qual ell es
pot presentar i qualsevol altre entitat o bar o persona lliurament es podrà presentar, ell
seguiria al capdavant de la installació respecte de la segona pregunta de les entitats,
no te l’he entès massa bé, et refereixes a alguna en particular?
Sr. Gil.- Diferents entitats que han demanat situacions diferents. La que jo he comentat
que se’ns va avisar era la dels equips de nens petits de la penya blau grana que no
podien utilitzar el camp de futbol municipal. Respecte d’aquest tema l’alcalde i jo
dilluns tenim una reunió per poder desencallar aquest aspecte de l’escola esportiva
com perquè la penya blau grana a part dels partits que fan els caps de setmana,
dissabtes i diumenges a Santa Agnès puguin jugar, puguin fer partits aquí a la Roca i
aquesta seria la resposta, les altres més o menys, d’una manera o de l’altra s’han
encaixat dins de les installacions que tenim, estaran més o menys contents, però s’ha
intentat, el màxim possible, que tots puguin entrenar, tots puguin tenir les seves hores
d’entrenament i tots tinguin un espai on poder entrenar i el temps de la concessió de
moment el seguirem fent nosaltres directament. No hi ha una data prevista perquè surti
a concurs o es faci d’una altra manera, és a dir, de moment seguirà una gestió directa
de l’Ajuntament. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. El regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr.
Jordi Fortí contesta al Sr. Miquel Estapé sobre els temes de la C-60 i millores de
seguretat.
Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Només respondre a un tema sobre el tema dels animals i
de les colònies de gats i tal. En l’àmbit d’actuar, la policia local el que ha fet, tal com
hem parlat amb Salut, és intentar anar sobretot a la prioritat més important en l’àmbit
dels animal, de les colònies que tenim actualment en el municipi i aquest, bàsicament,
era, sobretot, el dels gossos i del perillosos els que realment estiguin en condicions tant
dins com fora de la vivenda, sobretot en via pública. És per això que s’ha intentat
actuar al més immediat. Fins i tot es pot veure en els resolucions que s’ha actuat i que
hi ha hagut efectes sancionadors perquè bé, hi ha moments en els quals s’ha d’actuar
i no queda més remei.
Respecte al tema de la C-60, les obres de millora de la C-60 que tots patim des de fa
temps i que, malauradament, és un històric que tenim ja des de temps que vam fer els
primers informes amb l’alcalde Mayoral de Granollers. També amb l’alcalde anterior i
actual de les Franqueses el Sr. Esteve Rivalta i el Sr. Colomer i amb la situació que ens
trobem ara que, per desgràcia, és pitjor que la setmana passada atès que, a més a
més, hem tingut un nou sinistre, en aquest cas no a la C-60, però si a la BV- ... entre les
Franqueses i la Roca. Aleshores, a partir d’aquí i fent una mica d’històric en la darrera

19

reunió després de totes les reunions que vam fer en l’àmbit institucional de la Direcció
General de Carreteres en què vam fer 3 o 4 trobades crec recordar en pocs mesos i
arran sobretot de la sinistralitat que estem patint amb tot aquell espai de la C-60 es va
acordar un projecte on s’havia de fer una sèrie d’actuacions com ara és un fressat i
una nova capa de rodadura amb una longitud d’uns 900 metres des de la sortida
baixant del túnel al sector de la Roca fins a la corba abans d’arribar parallel a
l’autopista direcció a la Torreta. Hi havia mesures de seguretat també com ara les new
jersey, que feien d’efecte, que, com a mínim, no hi hagués la possibilitat que els
accidents que hem patit de mortandat ha estat perquè en les dobles direccions, un
vehicle ha anat a topar dins de l’altre sentit i també es feia altres temes de mesura
sobretot en el pas sobre el riu i en tota la corba d’accés a l’autopista direcció a la
Torreta amb efectes lluminosos per la nit, indicatius, línia longitudinal contínua i
senyalització nova. Tot això, en el seu dia, ens van dir, després de diversos mesos, que
això seria factible durant el mes de maig, tal com vostè ha dit, durant setmana santa
per ser més exactes i a partir d’aquí ha passat un problema que és el següent i és que
el valor total del que costa fer aquestes actuacions puja més que no el que pot ser
una contractació directa. Aleshores s’ha fet una base concursal i estan en un procés
finalitzador, no sé si en aquests moments ja tenim o no tenim, si ja hi ha empresa o no
hi ha empresa, però sí que el que li puc dir és que aquesta setmana, de nou, tant
l’alcalde de la Roca com l’alcalde de les Franqueses i jo mateix i els regidors de
seguretat pertinent de les Franqueses, de nou hem estat contactant amb la Direcció
General de Carreteres, demanant hora amb caràcter urgent perquè ens donin d’una
vegada per totes una data amb la que executaran aquestes obres. Això és el que li
puc dir en data d’avui. En el moment en què tinguem novetats, jo li informo de
seguida. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Jordi Fortí. Ara la regidora d’Ensenyament, la Sra. Marta Pujol,
contestarà a diverses preguntes del Sr. Garcia Lorenzana respecte de la comunicació
dels nous carrers, la de l’escola bressol de Les Orenetes que ha preguntat la Sra.
Carmen Las Heras, la referent a l’inici del curs escolar que sembla ser que no ha
començat en normalitat.
Sr. Pujol.- Bé, jo no sé si anava pel tema de l’escola Mogent que hem estat sense nom
de carrer durant molt temps i m’imagino que “por ahí van los tiros” just la setmana que
la direcció ja plegava, és a dir, a finals de juliol que ja gairebé estaven les vacances
allà mateix. Vaig trucar a la Montse i dic ja tinc el paper conforme teniu l’adreça de la
plaça Marta Mata i tal i la Montse em va dir: “Osti, estic molt liada, me’n vaig de
vacances, ja em portarà el paper oficial al setembre i la veritat és que no li he portat el
paper al setembre, és a dir que has fet bé de recordar-m’ho perquè demà, en tot cas,
trucaré que li facin arribar perquè està aquí a l’Ajuntament.
Després pel tema dels conserges que abans ha comentat el Sr. Estapé, jo ara m’estava
repassant diversos correus que tinc aquesta setmana entre la Dolors Garcia, la Rosó
Borràs i la Montse Fuster; la Montse i la Dolors comparteixen conserge i la Rosó fa de
mitjancera i la veritat és que són uns correus en què en cap moment hi ha cap
problema, en cap moment es demana per part de l’escola un conserge full time, jo
entenc que en l’àmbit vostre personal, potser has tingut converses amb les directores
de l’escola que t’ho han manifestat, però a l’Ajuntament no hi ha cap manifestació
oficial demanant que es necessita el conserge ni cap prec de què el que tenen ara
mateix sigui insuficient. Llavors, jo per això m’he sorprès una mica i ara he volgut
repassar una mica els correus d’aquesta setmana i la veritat és que, l’Àngel ha anat
unes estones al Mogent a arreglar un banc de la sala polivalent, s’ha hagut de posar
una bústia nova, però, en principi dins de les mancances que hi ha, no hi ha hagut una
queixa no hi hagut una queixa concreta sobre aquest tema. No dic que no hi sigui o
que a tu no te l’hagin comunicat, però que a mi, com a regidora, i a la Rosó, com a
tècnica no hi ha hagut aquesta queixa com a tal. Després, sobre la pregunta de la
Carme, de que vam dir que faríem una reunió sobre l’escola bressol, la veritat és que
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no l’hem convocada la reunió, nosaltres ens hem reunit al llarg del mes de juliol, la
comissió de seguiment de l’escola bressol ens hem tornat a reunir. Dimarts a dos quarts
de deu tornem a tenir reunió. Hi ha 63 nens matriculats, per tant, hi ha 24 places lliures i
bé, de moment, a veure quina és la impressió ara, una mica dimarts que ens
comenten la Rosa, la directora i les metres que vindran a la reunió. Hi ha hagut un
acomiadament d’una treballadora i després hi ha hagut un pacte amb la cuinera que
ella per edat es podria prejubilar, llavors ha fet una prejubilació i s’ha quedat com a
cuinera la que era abans l’ajudant, que també es diu Carme. En principi, com a
novetats, aquestes serien les novetats de principis de curs. Aquesta és una situació
complicada perquè 63 nens amb 24 vacants, és una mica complicat. La subvenció,
Manel es va rebre i ja els hi vam passar, oi que si? I bé, això també, la veritat és que les
hi ha donat una certa, que no podem baixar els braços ni l’atenció perquè això els ha
donat una certa tranquillitat perquè tenen uns diners ara que afronten el que queda
d’any amb una certa tranquillitat, però clar és una mica una illusió perquè la veritat
és la subvenció d’enguany no en sabem res i el problema es tornaria a plantejar si no
hi estem a sobre com hi hem estat en aquest darrer any, una mica aquesta és la
informació i si que queda pendent una reunió en que hi pugueu ser també vosaltres
per una mica veure de primera mà quina és la situació de l’escola bressol.
No sé si la pregunta dels espais, tu et referies també a l’espai dels joves. Quan es va fer
el pla d’ajustament, després l’alcalde, si un cas, també continuarà, una de les mesures
que es va posar va ser aquesta despesa que nosaltres creiem que ara mateix podria
ser prescindible. Llavors, de manera transitòria i atès que Gedi va demanar acabar
amb el contracte, doncs s’ha acabat i ara ens plantejarem amb tota la gent que
estava a peu de canó, la coral i la gent que estava a la Torreta i la gent de Santa
Agnès que sempre han anat una mica més per lliure, a veure com ho arreglem. Aquí, a
la Roca, s’ha donat una situació curiosa i és que de les pròpies nenes joves que
anaven al Roc, que utilitzaven la installació van crear com una mena de grup de vall,
que ja va actuar en la festa del comerç i que, realment, va tenir, tenia 16 o 17 nenes
petites que anaven a ballar allà. Era una cosa que es feia de manera gratuïta i una
mica la finalitat era collaborar amb la festa del comerç. Sembla ser que, fins i tot,
tenim una instància per part d’una de les monitores de ball, en què demanen que els
donem un espai per poder continuar fent aquesta tasca. El que passa que això,
nosaltres els hem dit que farem una reunió perquè això hauria d’estar vinculat o a
alguna associació o a alguna AMPA perquè és clar són nenes de 16 anys que no
tenen cap titulació i que dins del marc de l’espai jove es podria fer, però que sense
aquest marc ara és una mica difícil d’articular. Aquesta setmana que ve, ens reunirem
per veure com aquestes coses les podem fer, també per part de la Torreta, ens
reunirem per veure aquestes coses com les podem fer . També, per part de la Torreta,
hi ha hagut un dels membres del diable d’aquí la Roca que ens ha transmés també el
seu interès de seguir mantenint obert l’espai jove de la Torreta, el que passa és que
això també s’hauria de vincular a l’associació de veïns que també sé que han estat
parlant, però bé, hem de fer una reunió amb el tema de joves per veure com podem
seguir donant aquest servei amb la menor despesa possible, sobre tot a la Torreta que
tenim espai propi que és el que ha dit l’alcalde, aquí a la Roca serà una mica més
difícil perquè no tenim espai i llogar un local ara no és el millor moment. Per això hem
deixat el que teníem. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Acabo jo contestant les preguntes que
queden pendents i potser faré alguna ampliació, algun aclariment d’alguna de les
que ja s’han contestat.
En primer lloc el tema de la tala d’arbrat al carrer tenor Vinyes, al costat de
l’escorxador. Estem en una finca privada que forma part de sòl no urbanitzable que
està dins d’un Pla parcial que s’hauria de desenvolupar. En aquest moment, jo
desconec exactament com aquest particular ha talat els seus arbres, si ha demanat
llicència, si no ha demanat llicència, si amb el règim d’aquest sòl ha de demanar una

21

llicència o no. Ho esbrinaré. Jo vaig passar per allà no fa gaires dies i vaig detectar
que, efectivament, hi havia una aclarida respecte de l’espessor que tenia aquells
arbres que envaeixen el carrer, les copes, la part alta, estem parlant d’arbres de ribera,
de creixement ràpid i que, evidentment, tenen molt volum, són plataners, si no recordo
malament i que realment fins ara no s’havia actuat sobre aquests arbres, entenc que
el particular deu haver fet la tasca que li hagi interessat dins de la seva finca privada,
una altra cosa és si ho ha fet amb les llicències pertinents. Ho esbrinaré i, en tot cas, li
passaré la informació pertinent.
Respecte del segon punt, estem una mica allà mateix. Això vaig passar per allà i no em
vaig fixar que allà hi hagués una casa amb runes. Esbrinaré si els serveis tècnics la
tenen detectada, si s’ha fet algun tipus de requeriment a la propietat perquè
corregeixi aquesta situació i, en tot cas, si no és així doncs, evidentment, actuarem
com hem actuat en d’altres situacions. Si es donés un cas de situació d’emergència
com ha passat amb aquella nau del carrer de l’església, on es va obligar a fer unes
mesures ràpides per evitar qualsevol perill imminent doncs es faria, si no fos així, faríem
els requeriments per la via administrativa pertinent perquè els propietaris actuïn i facin
front o bé a la reparació o la consolidació o bé a l’enderroc en funció de com es trobi
aquest immoble que, evidentment, ho haurà de determinar els serveis tècnics.
Un afegit als comentaris de les colònies de gats i és que la policia local ha actuat en
aquestes zones repetidament i això dóna peu a una petita conflictivitat social entre el
problema que pot ser greu de salut pública que, evidentment ens correspon controlar i
l’opinió de les persones que creuen que han d’alimentar a aquests gats que entenen
que no els poden deixar desemparats, etc. per un poder excessiu amor als animals i
que, evidentment, això s’hauria d’una forma més regulada. Tant des de la regidoria de
Seguretat Ciutadana com des de la regidoria de Salut pública s’està actuant. La millor
prova és el que ha explicat el Santi Raimí de l’actuació sobre la colònia de gats de la
presó que era la més greu en aquest moment, que ja feia uns anys que s’anava
consolidant i que hem pogut trobar una solució eficaç sense anar en contra de la
desaparició d’aquesta colònia que sembla ser que allà estava tenint un efecte
terapèutic d’ajuda i collaboració amb els ciutadans, per tant, les altres dos que
coneixem prou bé i que sabem en quina situació es troben, la de l’escorxador i la
d’aquí del costat de l’Ajuntament, doncs continuem vigilant, continuem actuant i
evidentment trobarem una solució.
El tema dels nous carrers ja ha contestat la Marta Pujol i passo a contestar les
preguntes del Sr. Albert Gil, referent a la reunió amb el veïns de la Rambla, una reunió
que tinc pendent, que no he convocat encara i no l’he convocat encara perquè
estem en una situació d’una certa incertesa, referent a les obligacions dels propietaris,
promotors de la Unitat d’Actuació número 9 que no ens hem fixat cap calendari
d’actuació i que, per tant, desconeixem quines són les seves intencions, estem en un
moment del mandat on és molt interessant saber com es finançarà la resta de l’obra
del carrer Catalunya si es pot executar, un cop els promotors de la UA-9 facin front a
les seves obligacions organitzadores i estem en un moment en què la convocatòria
d’eleccions al Parlament de Catalunya fa que una de les principals eines de
finançament dels ajuntaments, que és el Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya no
hagi sortit i, per tant, això estigui encallat, són uns diners que necessitem per
desenvolupar el mandat municipal i que, en aquest moment, no tenim informació, per
tant, aquesta reunió està prevista, està una miqueta en stand by, però hem de tenir
més informació per poder parlar amb aquests veïns i poder-los dir més concrecions i no
qüestions que poguessin quedar en l’aire si finalment no es pogués desenvolupar
aquest projecte. Jo crec que hem d’anar amb una certa seguretat i poder explicar,
clarament, quins seran els terminis, en els moments en què s’executarà, com
s’executarà i, per tant, donar l’explicació ben donada.
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Les preguntes referents a temes d’esports han quedat prou contestades i referent a
l’obligació de parlar amb la gent, estem totalment d’acord, això crec que és una de
les coses que intentem fer sempre que ens és possible dins la dificultat que hi ha de
temps, de poder arribar a tothom, evidentment, però dins d’això la regidora de
joventut li ha explicat com ha anat el tancament de l’espai jove el Roc i referent a la
Nau, que és un altre equipament al qual ha fet referència, és una qüestió també d’un
lloguer, és un lloguer de l’any 2007, el vam trobar amb un import de 36.000 € anual,
que vam aconseguir renegociar al 50 % i que l’hem tingut durant 4 anys a 18.000€ i que
en aquest moment ja no ho podem mantenir ni tant sols en aquest import. Això s’ha
traslladat als usuaris de la nau. Jo, com a regidor de cultura, he fet diverses reunions
amb ells la darrera la setmana i estem en la fase de desallotjar la nau i anar cap als
espais alternatius que hem ofert a les diferents entitats en funció de les seves
necessitats. Estic fent, personalment, les gestions oportunes per reubicar la comissió de
reis i els espais que necessiten per a la construcció de les carrosses durant tres mesos i,
per tant, estem buscant les millors opcions perquè es pugui desenvolupar l’activitat
social i cultural que el municipi té, no perdre l’empenta i la força que tenen aquestes
entitats i la feina que tan ben feta fan, buscar els espais alternatius dins de la dificultat
econòmica d’un lloguer de 18.000 € que no podem assumir i que en el pla
d’Ajustament vam intentar suprimir.
Crec que totes les preguntes estan contestades i en tot cas, acabaria amb 2
comentaris. Sra. Carmen las Heras, quan jo he dit que el curs havia començat amb
normalitat, volia dir que dins de la situació amb la qual ens trobem, els nens estan
escolaritzats, estan rebent ensenyament de forma correcta. Els 200 estan en els seus
llocs de treball, els que poden tenir un lloc de treball. Evidentment, molts d’ells són
funcionaris, d’altres són interins i en tot cas, fer-li un recordatori, que ens trobem dins
d’una situació excepcional, una situació que, probablement, la nostra societat no ha
viscut mai. Llavors cadascú pot i és lliure d’expressar les opinions que cregui oportunes i
de fer les accions polítiques que cregui més oportunes, etc,, de posar-se una samarreta
groga, etc. Cadascú pot fer el que cregui més oportú, però quan l’administració no té
recursos, quan la societat no té recursos, quan el nostre estat del benestar està caient
per tots costats, ens hem de plantejar molt bé les prioritats i l’ensenyament només ha
caigut el que ha caigut un 10 % . Si ens anem a d’altres departaments i notarem que
d’aquí a uns anys que han caigut 30, 40 o 50 %. És a dir, realment hi ha d’altres coses
que la nostra societat necessita importants que estan molt per sota. Jo crec que tots,
independentment de quin sigui el nostre color polític, tots tenim clar que hi ha prioritats
com l’ensenyament, la sanitat o l’assistència social i això crec que ningú en aquest
moment socialment ha deixat de banda. Una altra cosa és que davant de la manca
de recursos, haguem de prioritzar i sabem on hem d’anar. El curs ha començat amb
normalitat, tenim els nens escolaritzats i tenim els 200 en els seus lloc de treball. Tenim
els espais que tenim, probablement estem molt millor que fa 30 anys, per tant, i parlo
de 30 anys perquè parlo d’una etapa democràtica i, per tant, hem fet una evolució en
positiu. Una evolució que potser ha pujat molt amunt i ara ha tingut un procés de
retracció, però que si fem el global, hem continuat pujant, hem estat pujant, per tant,
tenim millors condicions que les que va tenir vostè o jo mateix quan estàvem
escolaritzats i teníem ràtios de 40 a 45 nens per classe i no ens va anar tan malament,
però les coses són com són i al final ens hem d’adaptar a la situació que tenim i un
comentari final al Sr. Albert Gil que, no era ben bé una pregunta, sinó un comentari de
no presentar una moció, estem, com deia abans, vivint moments excepcionals en
l’àmbit econòmic, però també vivim moments excepcionals pel que fa al país. Hi ha
un anunci de dissolució del Parlament pel proper dilluns, hi ha unes eleccions
autonòmiques a Catalunya convocades pel 25 de novembre i, per tant, estem en una
situació que totes les persones que estem dins de la militància política i els ciutadans i
les ciutadanes estan molt atents a tot el que està passant, que són també
circumstàncies excepcionals pel nostre país, per tant, no només hi ha un moment
d’excepció econòmic, sinó que també hi ha un moment d’excepció polític i poder és
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un moment, com a mínim, esperançador
intensament en els següents mesos.

i aquest moment crec que el veurem

Sr. Estapé volia fer alguna consideració?
Sr. Gil.- Bé, doncs parlem nosaltres
Sr. Estapé.- ... Jo crec que ja es gravarà, ja parlaré una mica fort. Només un comentari
breu, en resposta a la regidora, el manifest que es va llegir era una manifest de
defensa de l’escola pública ... tornat a rellegir i em sembla que tots hem d’aportar el
nostre gra de sorra en defensa d’aquesta escola. No parlaré del tema de prioritats de
recursos perquè seria un altre debat.
Sí, el tinc aquí al costat, eh? No se sent? Ara sí, ara sí que se sent. Torno al meu lloc.
Doncs, no parlarem ara de prioritats i de com s’estan distribuint els recursos perquè em
sembla que no és ara el moment de debat, el que sí que volia recordar, jo crec que
tots ho tenim present, però ho volia recordar, és que s’ha reduït el nombre de
professionals que treballen a l’Educació en el municipi, tant en l’institut com en
l’educació primària. Hi ha més ràtio, hi ha més nens per aula. S’han reduït els criteris per
fer les substitucions, són molt més exigents. S’han reduït els horaris dels interins, és a dir,
que el fet de tenir un mestre interí, no vol dir que el tinguis tota la jornada. S’ha reduït a
més a més, els administratius, el 50 % en el cas de l’Escola Pilar Mestres. Llavors, jo em
sembla que en aquesta conjuntura, que tots sabem que és excepcional i que podria
ser criticable, però que aquí no és el lloc, l’Ajuntament pot intentar complir la seva part
d’obligació, que és la de tenir un conserge a temps complert en cada escola. Jo em
sembla que no és demanar massa.
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, si el tema és el conserge, jo crec que això ja se li ha aclarit prou
bé, per tant, estem ja fora del torn de precs i preguntes. Jo li he demanat a veure si
podia fer una aclariment, però en tot cas, ha fet una menció de si s’havien queixat o
no directament, jo no ho sé, el que sí que sé és que els pares que portem als nostre fills,
el que sí que veiem, el que sí que percebem, és que no hi ha conserge, és que hi ha
mestres que fan aquesta funció i que hi ha problemes a l’entrar i al sortir i hi ha
problemes a l’hora de les trucades i que això també acaba repercutint, potser és una
part petita de tot el que he comentat, però també acaba repercutint en aquesta
qualitat educativa que reben els nostre fills.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies Sr. Estapé. Amb aquest intervenció acabem el ple
ordinari, quan són les nou quaranta del vespre i obrim el torn de precs i preguntes pel
públic assistent per si hi algun aclariment, algun prec i alguna pregunta.

I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 21 hores i 40 minuts del dia indicat en
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.
El president

La secretària

Rafael Ros Penedo

Dolors Melero Guirao
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