ACTA DEL PLE GENERAL REALITZAT EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013
Núm.: 07/2013
Dia: 28 de Novembre de 2013
Horari: Comença a les 20:00 hores
Lloc: Sala de Govern de la Casa de la Vila
ASSISTENTS:
Alcalde: Illm. 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. Albert Gil Gutiérrez del grup muniicpal d’ERC
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P.
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC
Sr. Manuel Cortés Rubio del Grup Municipal del PSC
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 La interventora accidental, Anna Moreno Castells, 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
setembre de 2013 i de l’acta de la sessió plenària extraordinària de 30 d’octubre de 2013.
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B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació del padró d´habitants a data 1 de gener de 2013.
B-2. Aprovació de l’acceptació de 72.547,84 € atorgada per la Diputació de Barcelona
pel programa complementari d’urgència social per al 2013, en el marc de l’àmbit de
suport als serveis i les activitats del Pla de concertació i del règim de concertació d’aquest
B-3. Moció presentada per CIU i per ERC sobre collocar una estelada en cada un dels tres
punts cabdals del municipi.
C) Control Gestió municipal
C-1. Donar compte al Ple de la Corporació municipal de l’informe de la Tresoreria i la
Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès (Període 2013-3T).
C-2. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C-3. Resolucions d’alcaldia
C.4. Informes d’alcaldia
C.5 Mocions de Control
C.6 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Bona nit, ... les vint hores.
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 26 de
setembre de 2013 i de l’acta de la sessió plenària extraordinària de 30 d’octubre de 2013.
Sr. Alcalde.- El primer bloc de l’ordre del dia tracta dels assumptes de tràmit on portem a
aprovació l’esborrany de 2 actes, la de la sessió plenària ordinària de 30 de setembre i la
de la sessió plenària extraordinària de 30 d’octubre de 2013. Algun comentari referent a
les actes?. Doncs, passem a votar independentment, primer la la sessió ordinària de 26 de
setembre.
Aprovada l’acta per unanimitat.
Passem a votació l’acta de la sessió plenària extraordinària de 30 d’octubre .
Sí, aprovada l’acta per unanimitat.

Es sotmeten els esborranys de les actes de la sessió ordinària del 26 de setembre i la de la
sessió extraordinària de 30 d’octubre de 2013, les quals s’aproven per unanimitat dels
assistents.
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B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació del padró d´habitants a data 1 de gener de 2013.
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o mocions
resolutòries. Un primer punt que tracta de l’aprovació del padró d’habitants a data 1 de
gener de 2013. L’explico jo mateix.
En aquesta data, l’1 de gener, teníem al municipi 10.393 habitants, dels quals 5.164 són
dones i 5.229 són homes. Si veiem una mica l’evolució dels darrers 15 anys la gràfica dels
darrers 4 o 5 anys està molt plana, tenim una evolució d’uns 100 i escaig habitants
anualment. Això contrasta amb el període 97-2008, que el creixement era exponencial i
era molt més elevat que no pas a l’actual. Com a curiositat, cada any demano que em
donin les dades del dia d’avui perquè ja han passat uns quants mesos des de la data en
què es fixa el padró i avui som 10.539, dels quals 5.243 dones i 5.296 homes. Algun
comentari? Cap comentari? Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
qual literalment, diu:
“Confeccionat el resum numèric a data 1 de gener del 2013 dels habitants
empadronats en el municipi.
Vist l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d´11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:
PRIMER I ÚNIC- Aprovar el Padró d´Habitants del municipi de la Roca del Vallès a
data 1 de gener de 2013, amb un total de 10.396 persones, segons el resum que
s’expressa a continuació:

NOMBRE D´HABITANTS - 1 de gener de 2013
Homes ……… 5.212
Dones ……… 5.184
Total

.........

10.396 habitants”

B-2. Aprovació de l’acceptació de 72.547,84 € atorgada per la Diputació de Barcelona pel
programa complementari d’urgència social per al 2013, en el marc de l’àmbit de suport
als serveis i les activitats del Pla de concertació i del règim de concertació d’aquest
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Sr. Alcalde.- Passem al punt B-2 que tracta de l’aprovació de l’acceptació de 72.547,84 €
atorgada per la Diputació de Barcelona pel programa complementari d’urgència social
per al 2013, en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
concertació i del règim de concertació d’aquest. Té la paraula la regidora de Benestar
Social, la Sra. Montserrat Ametller.
Sra. Ametller.- Molt bona nit. Doncs, sí, la Diputació de Barcelona, en la seva Junta de
govern i dins d’un fons absolutament extraordinari, ha atorgat a l’Ajuntament de la Roca
els 72.547 € per tres conceptes. El primer un import de 26.044 € per ajuts d’urgència social,
en base a un càlcul d’habitants que s’ha fet i que són molt benvinguts per moltes
circumstàncies que ha d’atendre Serveis Socials, el segon és una garantia en la prestació
dels serveis del SAD per import de 13.678, també doncs nosaltres incloem en la partida de
SAD, tant el propi SAD con teleassitència i també són molt benvinguts i el tercer import que
atorga és de 32.824 €, que és per hospitalització de 0 a 3 anys correspon a la subvenció
que s’atorga per part de la Generalitat a l’escola bressol i aquest import correspon al del
curs anterior al 2012, atès que sempre hi ha, en fi, portem força retard per part de la
Generalitat, estava pagat fins al 2011i això correspon més o menys a la meitat de la part
del curs que correspon al 2012, per tant, entre els tres que són aquests 72.547 que ens van
fer, com podeu entendre, a l’Ajuntament. Això és tot.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Montse. Algun comentari?
Cap comentari?
Passem a votació?

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

“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 31 de maig de
2012, adoptà l’acord de creació del Programa complementari d’urgència social del
seu règim de concertació i de la corresponent resolució de concessió d’ajuts, en el
marc del Pla xarxa de Govern Locals 2012-2015.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 7 de novembre
de 2013, ha aprovat el dictamen 592/13, pel qual atorguen a l’Ajuntament de la
Roca del Vallès una subvenció de 72.547,84 euros del fons extraordinari.
L’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que “la cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les Administracions
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes
d’interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en les
termes previstos en les Lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o
convenis administratius que se subscriguin.
L’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals estableix que
“pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o
entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al
desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels
quals tinguin un interès comú.”
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Els articles 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa
aplicable, els subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció
dels convenis.
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.- Acceptar la subvenció de 72.547,84 Euros atorgada per la Diputació de
Barcelona pel Programa complementari d’urgència social per al 2013, en el marc de
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació i del règim de
concertació d’aquest programa
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona.
TERCER.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació tan àmpliament com a Dret
sigui possible per a l’execució d’aquest acord.”

B-3. Moció presentada per CIU i per ERC sobre collocar una estelada en cada un dels tres
punts cabdals del municipi.
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia que és una moció que presentarem
conjuntament els dos grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de
Catalunya sobre collocar una estelada en cadascun dels tres punts cabdals del municipi.
Aquesta és una moció que ens ha fet arribar l’Assemblea Nacional de Catalunya de la
Roca i que els dos grups municipals hem assumit com a pròpia perquè es pugui debatre
en aquest plenari. Llegeixo textualment la moció que diu:
“Arran de l’aprovació en el Ple del dia 26 de gener de 2012, on l’Ajuntament de La
Roca del Vallès va acordar de pertànyer a l’AMI, associació que promou diversos
actes a favor de la Independència de Catalunya, hem observat que, tret de
l’aprovació esmentada, no hi ha cap senyal que faci visible aquesta pertinença
com a Municipi per la Independència.
Des de fa temps la majoria de municipis adherits a l’AMI promouen diferents actes
amb aquest objectiu de visibilitat, com la plantada d’estelades i rètols on s’hi
especifica clarament, a les entrades del municipi.
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 següent acord:

PRIMER: Plantar una estelada en cada un dels tres punts cabdals del municipi:
- Una a la rotonda del carrer Costa Brava, de La Torreta – Granollers (davant Hotel
Ciutat de Granollers)
Una altra a la rotonda d’entrada a La Roca, just passat el riu Mogent al costat de
l’escola Mogent.
Una altra a la rotonda de Santa Agnès, davant l’entrada a l’autopista AP7.”
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Hem fet un petit muntatge i seria una a la rotonda de la Roca, una altra a la rotonda de la
Torreta del carrer Costa Brava i una altra a la rotonda de l’entrada a l’autopista AP-7 en la
zona de Santa Agnès perquè situem una miqueta la sollicitud.
Bé, aquesta és la moció. No sé si el portaveu del grup d’Esquerra Republicana que també
presenta la moció vol afegir alguna cosa? O començo el torn de paraules? Doncs bé.
Algun comentari, Sr. Dani Martín, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds.
Sr. Martín.- Sí, hola buenas noches. Nosotros cuando recibimos la notícia en la comisión
informativa que venía este punto a l’orden del día, no habíamos tenido tiempo de
discutirlo y lo hemos discutido posteriormente y una de las posturas que salieron en la fase
de discusión es que presentáramos una moción alternativa a esta. Creemos que esta
moción que se presenta, hay algunas cosas a mejorar que es, por ejemplo, dice que el
pleno del 26 de enero de 2012 decidió pertenecer al AMI. En el artículo 2 de los estatutos
del AMI dice que para pertenecer de pleno derecho a dicha asociación se tiene que
tener mayoría absoluta. La votación de aquel día fue 3 votos negativos , 5 votos positivos
y 5 abstenciones, po lo tanto, yo creo que aquí tendríamos que hacer constar que la
Roca pertenece al AMI, pero que no es miembro de pleno derecho. Después nosotros
hubiéramos sido más partícipes que en la parte donde se pone que hubiera una plantada
de esteladas se hubiera puesto en lugar de esteladas la bandera que creemos que
identifica a todos los ciudadanos de Cataluña, que es la senyera. Por qué? Porqué si
estamos hablando de la estelada. La estelada es un símbolo que tiene otras
connotaciones, no sólo es un símbolo independentista que sí que lo es, pero que es un
símbolo que ha sido apropiado o que pertenece a unos grupos políticos determinados.
Cuando se formó el acuerdo en el “Parlament de Catalunya” de todos los partidos que
estábamos de acuerdo con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, es decir en
ningún momento se habló entre estos partidos de potenciar la ubicación de símbolos
como la estelada en los pueblos, por lo tanto, nosotros creemos que este es un punto que
creemos que deberíamos de perfeccionar y es la bandera que identifica a todos los
ciudadanos de Cataluña es para mi la senyera. Después otra apreciación más, no que es
que ya salió en la comisión informativa i es que dentro de la parte en que se solicita está
la rotonda de la entrada a la autopista AP-7 de Santa Agnès. Como ya salió en la
comisión informativa, esta rotonda no es de propiedad municipal i, por lo tanto había que
pedir permiso a carreteras. Se quedó en que no había ningún problema, pero significa
supongo que solicitar el permiso y al mismo tiempo sufragar todos los costes que conlleva
la ubicación de la estelada. Dicho esto sobre la moción, a mi me gustaría, además, decir
un par de cosas más. Decir que yo creo que todos los partidos que estamos a favor del
ejercicio del derecho de autodeterminación, lo que tenemos es que luchar, pelear o
crear las situaciones para ver que esta convocatoria de referéndum sea lo más rápida
posible decidir qué pregunta es la que se va a hacer también lo más simple posible y qué
método vamos a elaborar de consulta y es ahí donde debemos de gastar todas nuestras
energías y no en otras actividades que lo que hacen es digamos de alguna forma
distraernos de nuestro objetivo que es que exista la consulta y que el pueblo libremente
decida lo que tenga que decidir. Insisto, el acuerdo de todos los partidos políticos
presentados en el Parlamento no dice nada sobre banderas y luego una pregunta que
también surgió en la fase de discusiones qué estelada vamos a poner la azul o la estrella
roja?
Gracias.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya?
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Sr. Gil.,- Sí gràcies. Bé comencem per la moció. Com vostè bé diu, bé com ha dit el
company d’Iniciativa, el Dani, no som membres de ple dret de l’AMI, però sí que en som
membres, evidentment per ser membres de ple dret comporta unes coses que ja hem
parlat amb altres ocasions en aquest cas per posar les estelades no tenim perquè ser
membres de ple dret, simplement estem dient que som un municipi per la independència i
que, per tant, s’ha de fer visible. Totalment d’acord en què la senyera és la bandera que
representa a gairebé tots els catalans perquè tampoc hem de fer creure que hi ha molts
catalans que no se senten representats per la senyera i per tant, no cal que vulguem
buscar una bandera que ens representi a tots perquè probablement no hi serà. El que sí
que ens representa és un nou pas endavant i un camí nou que s’ha obert en aquest país.
En aquest país, durant molts anys, els que hem tingut l’estelada a casa i l’hem penjat i
hem reivindicat cada vegada que l’hem treta al carrer alguna cosa, ho féiem sota un
paraigua i sota un objectiu. Avui en dia, l’estelada ha canviat en la seva representació.
Ha canviat molt a la gent que representa, ha canviat molt el que hi ha actualment sota
aquesta bandera s’identifica i el que nosaltres aquí entenc que s’està demanant és el fet
de dir una part de la societat civil que per això és l’ANC la que la tira endavant i la que la
proposa al ple a través de 2 partits polítics perquè si no, no pot venir aquí a no ser que sigui
amb la signatura d’una part molt important del poble, doncs trobant una representació
política que l’excepte o que la proposa al ple, doncs venim amb aquesta moció. Això per
a molts de nosaltres significa un canvi social i un canvi d’oportunitats i d’unes llibertats que
potser d’aquí a un temps, ens puguin portar a un estat lliure, a un estat independent i que
haguem de decidir moltes coses, si som una república, si no, que quin model podem fer
servir i aquí cadascú haurem de posicionar-nos més endavant.
Sobre l’acord del Parlament, precisament és un acord polític, el que hem de buscar és
que els polítics ens puguem posar d’acord, però aquí és la societat civil la que proposa al
ple una moció de la installació d’unes estelades. Que com es pagaran? Doncs ja es va
comentar també en la comissió informativa del ple que l’ANC el que sí que ha dit és que
sufragaran el tema dels costos, no probablement perquè el poble no pugui en aquest
moment decidir que sigui una, doncs decidint-ho votat per uns partits polítics, si això
prospera i es tira endavant, doncs perquè no com qualsevol altra cosa de la que es vota i
es decideix com gastar els diners, si no que simplement és que amb la situació actual hi ha
coses que passen per davant dels simbolismes i això és molt simbòlic i passa per davant de
tots nosaltres que som molt diferents. Em refereixo del meu partit, suposo que al 100 % de la
gent d’Esquerra som independentistes i, per tant, ens hi sentim identificats, però dins dels
demés partits, és més les estadístiques diuen que fins i tot, dins de Ciutadans i del P.P. , hi
ha gent que està a favor de la independència, per tant, arribats en aquest punt, és un
acte de poder escoltar que una part del poble vol tenir aquesta representació. Això seria
com si d’aquí a un temps portéssim al ple una moció portada per qui sigui demanant que
s’installés 3 banderes espanyoles en el municipi. Seria el mateix, s’hauria de votar i s’hauria
d’aconseguir una majoria que permetés aquesta installació i que sufraguessin aquestes
tres banderes. Democràticament, això seria escoltar al poble, per tant, nosaltres el que
estem dient és i com entenem que tots ho som i tots tenim independentistes dins dels
nostre votants, dels nostres amics, dels nostres entorns, el que estem dient és que hi ha una
gent que demana una installació d’unes estelades, que no són els partits polítics perquè
això també ho podíem haver fet nosaltres com a partits polítics, però quan es va parlar
amb l’ANC, va ser l’ANC la que va dir que proposarien de portar-ho al ple i nosaltres,
evidentment, defensem el tema de qui sigui. L’entrada de l’autopista que seria en aquest
cas aquesta, com ens va comentar l’alcalde ja s’han fet les gestions pertinents perquè
carreteres informés si es podien posar o no, precisament per la possibilitat aquesta, doncs
si carreteres ho accepta, creiem que és un bon lloc, les tres ubicacions són bones i seguim
dient que hi ha una bandera que ens representa a tots que és la senyera o a gairebé tots,
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ja la vam collocar en aquest poble i l van collocar ja fa temps i vam estar molt contents
de fer-ho perquè en aquell moment nosaltres també estàvem al govern i la vam collocar
perquè creiem que era de justícia que hi fos i després ja vam parlar de posar-ne dues més
i quan es va parlar de posar-ne dues més ja estàvem en la crisi i cada vegada anàvem a
pitjor i es va valorar que no era el moment de fer una inversió d’aquest tipus perquè en
aquest cas, si que havia de ser una inversió municipal , doncs no s’ha fet, però ara és la
societat civil la que ens demana tot això, per tant, nosaltres creiem que el poble som
nosaltres perquè nosaltres som tots representants del poble que cadascú de nosaltres té la
seva part de societat que ha de representar, però que sota aquesta bandera ara mateix
hi ha molta gent diferent. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil . Algun altre comentari? Sr. Manel Álvarez en nom
de Convergència i Unió?
Sr. Álvarez.- Nosaltres, com a grup municipal, de fet, presentem conjuntament amb
Esquerra Republicana la moció. Creiem que és una moció a la qual hem de donar suport
com a partit estem defensant un canvi real a Catalunya, creiem que ara mateix tenim un
simbol que representa aquest canvi que defensem com a partit també, que és un canvi
real per al nostre país, per Catalunya, aquest símbol és l’estelada, és un símbol que
deixarà d’existir en el moment en què s’arribi a assolir allò que molts de nosaltres desitgem
que és que el nostre país sigui un país independent i, per tant, no veiem cap problema en
què aquesta bandera, aquesta estelada estigui installada en aquestes 3 rotondes, estem
al costat de l’ANC en tot aquest procés i, per tant, donarem suport, com no pot ser d’una
altra manera, a la moció.
Sr. Álvarez.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Bé, nosaltres teníem notícia d’aquesta moció abans de la comissió
informativa perquè des de l’ANC, se’ns va demanar fer una reunió per presentar-nos
diferents propostes d’acció que volíem tirar endavant, entre elles hi havia aquesta moció.
Allà vam poder fer un intercanvi de idees, que jo crec que sempre és positiu i fer paleses
les diferents posicions que hi ha sobre quest tema, diferents que tenim al nostre partit i
l’ANC. A partir d’aquí, nosaltres ja vam manifestar allà que per a nosaltres en l’àmbit
municipal, la prioritat eren els problemes del municipi i això ja ho vam manifestar en
aquella reunió, que per a nosaltres aquest no era un tema prioritari, tot i així es porta a ple
i, per tant, no defugim del fet de debatre’l i de manifestar la nostra opinió sobre ell . també
vam manifestar que per a nosaltres hi ha una bandera que representa oficialment a tots
els catalans, que és la senyera i amb aquesta ens sentim tots identificats. L’estelada, com
qualsevol altra bandera sobre la que cal tenir respecte, més que per la bandera en sí, si
no pels sentiments que darrera d’aquesta bandera que representa persones. Representa
a una part dels ciutadans, no al conjunt de ciutadans i nosaltres entenem que en la
situació que hi ha no és moment de començar amb banderes. Abans el Sr. Gil comentava
que potser d’aquí a un temps vindrà algú amb una bandera espanyola a demanar això o
poden venir d’una altra entitat que no sigui política. Nosaltres entenem que hi ha uns
símbols oficials que ens representen a tots i que són els que han de ser manifestats en el
municipi i en aquest cas, nosaltres ens sentim molt ben representats per aquesta senyera
que hi ha aquí a la rotonda de l’escola Mogent, per tant, per a nosaltres no hi ha aquesta
necessitat i, a més a més, representa una opció, en la qual el nostre partit no se sent
identificat. A partir d’aquí, això és el que vaig manifestar. També vaig manifestar, com no
podia ser d’una altra manera, qualsevol dels aspectes que vénen a ple, nosaltres els
debatem tant en l’àmbit de l’agrupació com en l’àmbit del grup municipal i els debatem
perquè també se’ns va preguntar al acabar la reunió, si nosaltres permetíem llibertat de
vot. Nosaltres és un tema, diguem-ne que tenim sempre molt clar. Les persones del nostre
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grup votem en consciència i, per tant, no seria el primer ple que en un ple municipal,
persones del nostre grup han votat diferent sobre temes que tenen a veure amb la qüestió
d’independència o sobre d’altres temes, per tant, la votació que avui es produirà anirà en
el mateix sentit. Vull deixar-ho clar perquè va ser una pregunta i també la vull manifestar
amb aquesta claredat i per a nosaltres no tenim, és a dir, respectant que això arribi a ple,
entenem que no és la prioritat que el poble necessita i entenem que en la situació que hi
ha, hem de posar símbols que aglutinin i símbols que facin més evident o facin evidents
divisions en el dia a dia i en les relacions personals no es produeixen.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Fem una altra ronda? Si? No?
Jo pregunto si fem una altra ronda, si no jo faria una intervenció. Sr. Dani Martín?
Sr. Martín.- Sí, sí, simplemente para 2 pequeñas acotaciones. A ver, jo insisto que en un
tema que a lo mejor no he sido capaz de transmitir que es el hecho que una estelada
representa algo muy determinante i significa que, probablemente, ahora a día de hoy el
50% de la ciudadanía de Cataluña lo ve maravilloso o el otro 50% no lo ve maravilloso, por
lo tanto, es un símbolo que tiene una simbología detrás. SI nosotros tenemos un símbolo
que aglutina a todos los catalanes, jo no creo que una parte a todos, está recogido en el
estatuto de Cataluña y, por lo tanto, es la bandera en la cual todos nos sentimos
representados. Creamos o no creamos en las banderas, por lo tanto, no entiendo el
porque un acto simbólico no puede ser colocar una senyera en estos tres puntos clave del
municipio, no entiendo el porque. También el tema del acuerdo político del Parlament. El
acuerdo político del Parlament que es lo que realmente nos tiene que guiar a todos.
Nuestro trabajo y no tenemos que perder el norte es que se haga el trabajo lo antes
posible con una pregunta clara. Todo lo demás es desviarnos del objetivo, qué prioridades
tenemos? Nosotros, evidentemente, no somos un partido independentista, ni lo somos ni lo
hemos sido. Somos un partido que se define como federal, lo único que nos definimos
como derecho a la autodeterminación de todos los pueblos de España, es en lo que
todos los militantes i simpatizantes de Iniciativa estamos de acuerdo. En ese camino en el
que nos encontramos, es en el que estamos y en el que coincidimos con el resto de
fuerzas políticas en el hecho de ubicar un símbolo como la senyera, ahí ya Iniciativa no lo
tiene tan claro. Esta moción se ha ido presentando en muchos sitios de la comarca. Y hay
en pueblos de la comarca donde se ha presentado un redactado similar o parecido y el
único donde no consta estelada pone senyera. No entiendo porque no podemos
coincidir, es lo único que no entiendo.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. No ha manifestat el seu sentit del vot. No sé si ho vol
fer en aquest torn d’intervenció que no ha manifestat quin serà el seu sentit del vot.
Sr. Martín.- Disculpa, no había caído. Nosotros, si se modifica la moción y se pone senyera,
votaremos que sí, si no votaremos que no. Nunca estamos por la abstención porque
generalmente si tenemos tiempo de información, siempre tenemos opinión.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Sr. Gil.- La qüestió política va per un cantó. Jo entenc el tema dels acords polítics i el tema
de treballar per quan abans fem una consulta, etc, etc. Això és una feina que pertoca als
partits polítics, que s’està fent, probablement, pel gust de molts és molt lenta, al gust d’uns
altres és massa ràpida i alguns altres tampoc ens posarem d’acord amb temes de la
pregunta, si som massa clars, si som massa directes, si això ho volem influenciar, si hi ha
d’haver terceres vies, si hi ha d’haver diferents coses. Això és un debat polític. En aquest
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debat polític puc estar d’acord i podem dir que hem de trobar un manteniment i un
arribar als acords que facin falta perquè al final la societat és el que ens està demanant.
Jo entenc que la definició que Iniciativa és un partit que està d’acord amb el dret
d’autodeterminació dels pobles, de tots els pobles, no n’estic d’acord, no ho poso en
dubte, així com hi ha gent que és molt fàcil que demani el dret de l’autodeterminació del
poble saharaui, de Kosovo, del que sigui, però després l’autodeterminació a Catalunya no
se la creuen encara que la portin de fa anys parlant-hi, per tant, no és aquest debat,
aquest és un debat polític que en aquest cas estem parlant del fet d’una representació,
tornem-hi d’una part important de la nostra societat perquè si estem parlant d’aquestes
coses que estem parlant i del milió i mig de persones que van sortir a la via catalana, etc.,
etc. membres de tots els partits polítics, gent que es mulla o dóna fins i tot les preguntes
d’eurodiputats d’Iniciativa que donen una pregunta que després el propi partit li ha de dir.
Em refereixo, dins de tots els partits tenim diverses sensibilitats, evidentment, en aquest cas
per a nosaltres és molt senzill des del punt de vista que entenem qui tothom qui vota a
Esquerra Republicana o tothom qui puguem estar representant o tothom qui demani
qualsevol cosa el 100 % creuen en aquesta via. El 100 % desitja poder arribar a votar i tenir
la llibertat de poder decidir el nostre futur. Aquí és la importància que nosaltres vulguem
com a partit arribar a un objectiu i que la societat civil el que ens està demanant és aquí
dintre comporta això. Està a l’AMI, per exemple, que podem estar d’acord o no.
Malauradament aquí va sortir pels vots que tu has comentat molt just, però hi som i està a
l’AMI vol dir després que arribi una moció com aquesta i s’hagi de votar perquè si no era
molt més senzill haver votat en contra d’entrar, que probablement és el fet de dir: no, com
som molt demòcrates, deixem que es faci una votació, arribem a ser membres, però no
de ple dret, d’acord? membres de ple dret no ho som, per tant, no podrem votar en una
assemblea, però demanar si portem si al nostre municipi hi posem unes estelades que
representen el que hem acceptat perquè no cal amagar-nos, aquí es veia clarament que
si no es volia entrar dins de l’AMI era molt senzill, els que no volien votaven en contra i això
no tirava endavant, per tant, van haver 2 votacions, en les 2 votacions perquè vam haver
de repetir perquè en una no havíem entrat els estatuts dins de la moció, era un error de la
Pròpia AMI i vam haver de tornar a votar, per tant, hi ha hagut 2 votacions recollint el que
el Carles Fernández deia de la llibertat de vot, ho van dir vostès en aquell ple, hi ha plena
llibertat de vot i si no recordo malament, hi va haver un sentit diferent del vot en aquella
votació. Aquí està el fet de dir allà era on havíem de decidir si ens creiem les coses o no,
on si realment votem en contra d’una cosa perquè no s’ha de fer perquè no s’ha de
portar endavant, però sabent també el que està representant això. Evidentment, no
podrem anar a una votació del plenari, doncs no hi podem anar, però a portar i a que la
gent i la societat civil ens vingui i ens digui : escolteu, som membres de l’AMI, per tant,
volem que els nostres símbols estiguin aquí, que estiguin representant. Això és el que ara
estem portant nosaltres. Evidentment, la societat està canviant molt, està canviant
moltíssim, anys enrere no sentíem gent que i no és que ho diguessin ni en català ni en
castellà, gent que t’estava dient: jo no sóc independentista, però vull la independència
de Catalunya per aquest motiu, per motius econòmics, per motius de que ja n’estic fart de
que em maltractin, de que em tractin com si fos, doncs bé, pera molta gent d’aquest
tipus, de diferents llocs de naixença. Això l’estelada, ara mateix ens representa. Els que ho
som de tota la vida i ho hem estat sempre, evidentment, però el desig que tenim els que
ho hem estat tota la vida és arribar un dia i que les estelades que tenim a casa guardar-les
i que tinguem una bandera, que evidentment serà la senyera. Jo vull poder tenir aquí la
senyera, però no haver de tenir aquell senyor d’allà que m’està mirant, ja sé que tu també
estàs d’acord, però a mi aquell senyor no em representa en res i allò és un símbol, un
símbol que jo no vull, de tot el que jo vull canviar perquè els escocesos ara mateix estan
demanant si volen ser independents, però no s’estan plantejant de renunciar a la seva
reina, és més l’adoren. Doncs, suposen que hi haurà alguns catalans que l’adoraran, però
jo no l’adoro per res, és més jo no el vull ni pels espanyols que ells hagin de mantenir a un
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rei i ser que vosaltres tampoc, per tant, ens uneix moltes coses i moltes coses són el
simbolisme i la simbologia és important amb tot i més quan és el poble el que ha agafat
les regnes d’això. Perquè no ens enganyem, partits independentistes al Parlament,
independentistes com a tal 2, que es creguin el dret a decidir n’hi ha algun més, algun
segur i algun més també i el que sí que hi ha és una representació dins de cada partit. El
sobiranisme dins del PSC, en el darrer congrés que es va fer, en la darrera conferència.. ai
perdó, Consell Nacional, sí, sí, perdoneu, un tant per cent dels representants estaven el
dret a decidir i són gent que s’està posicionant a favor de la independència.
Sr. Alcalde.- No fem un diàleg, si us plau. No fem un diàleg.
Sr. Gil.- No, no sóc jo el que, per tant, em refereixo que dins dels partits, hi ha una diversitat
important i nosaltres el que realment creiem és que també hem de deixar sentir la societat
civil. És important quan diem: és que la gent s’ha de mullar. Sí, s’ha de mullar, però quan la
gent es mulla, llavors nosaltres el que no podem fer és dir: m’ho passo una miqueta... us ho
repeteixo, si aquí ve algun dia un partit i presenta una moció de posar 3 banderes
espanyoles, el meu serà intentar que no surti aprovat, però sincerament sé el que
representa. Ser per a mi el que representa, entenc que per a molts de vosaltres una
estelada representa el contrari i això no hi podem fer res, però el que sí que hem de tenir
clar és que no és el partit que ho presenta, és el poble, el poble que després ens posem a
la boca i que parlem en nom d’ells, volem escoltar-nos quan ens vana favor, però quan
no ens van a favor poder no ens interessen tant. Doncs sincerament, jo espero que un dia,
aquest poble tingui 3 senyeres i que ens representi a tots, però espero que aquest dia que
passi això, ja siguem independents perquè em sembla que aconseguirem abans la
independència que sortir de la crisi, per tant, com no podrem pagar 3 senyeres perquè ja
no ho vam fer en el seu moment, si us plau, jo us demano que actueu també pensant en
com vau votar i què suposava ser membres de l’AMI, que això ho sabíem tots, per tant, jo
espero que això i aquesta moció tiri endavant, gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil, Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Ara segurament un acte simbòlic no és penjar una senyera, ho va ser fa 4 o 5
anys que va ser quan vam penjar aquesta. Ara l’acte simbòlic és penjar és penjar una
estelada. Ara els canvis que s’han produït en la societat catalana ens els aquesta anys
han estat tan grans que molta gent que abans no es considerava independentista, avui
en dia es considera independentista, i votarà a favor de la independència. S’ha produït
un canvi molt important en la societat i aquest canvi molt important en la societat es
demostra, no només en l’ANC, que està fent la feina que està fent, sinó que amb partits
que han canviat d’opinió i que estan defensant una cosa d’una manera molt més
rotunda que no es feia fins fa aquests anys que comento. Ara, l’acte simbòlic és penjar
una estelada i no només perquè representa la independència, sinó per molt més, és un
acte de reivindicació, Com a país, hem de dir que no a moltes coses, moltes coses que
estan passant i que d’alguna manera, hem de provocar que gent digui prou. Una manera
és aquesta, que la gent quan entri a la Roca, vegi que no estem d’acord amb moltes
coses que ens estan passant, que no estem d’acord amb coses que ens estan imposant,
que volem fer que les coses canviïn. És un símbol? Sí. Un símbol important, però no només
per la independència, sinó per canviar moltes coses. És, a diferència del que pensa el PSC,
amb la nostra opinió, un problema local. Defensem avui per a la Roca un canvi, un canvi
que pot comportar que tot vagi millor. Si la gent vol això, és perquè tots tenim l’esperança,
la illusió que això funcioni que això que pot passar sigui perquè arribem a estar molt millor
del que estem fins ara. Això és el que busquem en definitiva, que nosaltres, els nostres fills,
els nostre pares, els nostre companys, els nostres amics tinguin unes oportunitats que ara
no tenen i que per sort, per a la gent de Catalunya, i a diferència d’altres pobles
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d’Espanya, nosaltres tenim una expectativa que no tenen els altres, aquesta illusió, això
que volem aconseguir es demostra i es defensa amb la installació d’estelades. És molt
més que una bandera, és molt més que un drap que deia algú fa uns quants dies, és
l’esperit que molts de nosaltres tenim i que potser no teníem algun de nosaltres fa 2, 3 4
anys, és una cosa que volem aconseguir, que demostra que hem de defensa la nostra
llengua, que estem en contra de tots els atacs que tenim. També és això penjar una
estelada. Això per tant no ens hauríem de plantejar com una cosa que no té importància
o que es resoldria penjant la senyera com deia el company d’Iniciativa, si posem senyera i
no posem estelada, doncs segurament, votarem a favor, si posem estelada i no posem
senyera, votarem en contra. Posar estelada ara representa la revolució que volem com a
poble. Una cosa que hauria de defensar també Iniciativa i que en teoria, està a les seves
arrels i als seus gens per què no al canvi aquest? Per què no aquesta illusió? Per què no
aquesta illusió que té aquesta gent i que no ve normalment als plens. Avui tenim un ple
amb més assistència del que normalment tenim, som 4, 5, 10 persones i avui aquí, hi ha
una representació del municipi important. Aquí hi ha la societat civil. La gent que té ganes
de fer coses pel poble, avui en dia hi ha gent que vol que això canviï, és un problema del
poble i ens hem de posicionar i nosaltres ens posicionarem al costat del poble i per allò
que traiem també com a partit.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Cap més paraula? Bé, jo sí que vull fer algun
comentari per cloure aquest debat abans de passar a votació. A veure en una reunió que
vaig tenir en l’Assemblea Nacional de Catalunya, aquí a la Roca, d’alguna manera vaig
ser el primer que vaig recomanar que aquesta moció es portés al plenari. No prendre una
decisió unilateral meva com a alcalde i posar les estelades precisament perquè pot tocar
algunes sensibilitats i entenen que el plenari és el principal òrgan democràtic d’un poble,
del nostre poble. Aquí som 17 regidors, 5 grups municipals que representem justament a 5
partits d’àmbit nacional a Catalunya i, per tant, som els representants que podem
traslladar aquest sentir del poble a un sentit de votació, reclamava que aquestes
estelades es puguin posar amb un suport majoritari d’aquest plenari. Si pogués ser ampli i si
no és ampli suficient que sigui una majoria suficient que accepti que les estelades poden
ser aquest símbol de transició nacional en un moment estratègic en què es troba el nostre
país. Jo estaria d’acord amb alguns comentaris que s’han fet que la nostra ensenya
nacional, la nostra bandera és la senyera. Estaria totalment d’acord i per això la tenim a la
rotonda d’entrada al poble a la carretera 1415, però justament si us fixeu la tenim en una
rotonda i no la tenim en una façana del balcó de l’Ajuntament on no tenim ni tan sols
màstils i això evita que tinguem problemes amb d’altres banderes que també diuen que
són oficials i que molts no reconeixien om a tals en el nostre país. El fet que la puguem tenir
a la rotonda, ens estalvia molts problemes quan 5, 6 anys enrere, en aquest ajuntament
rebíem cartes amenaçadores que ens deien el que havíem i el que no havíem de fer. Fons
i tot passant per sobre de la llibertat que poguéssim tenir nosaltres com a consistori. Això és
una situació anòmala, no és una situació lògica, per tant, aquí hi ha alguna cosa que no
està normalitzada. La senyera és la nostra bandera oficial, efectivament i l’estelada com
a bandera de transició nacional, ens ha de portar cap a la senyera. S’ha parlat del dret a
decidir i del dret dels pobles a l’autodeterminació. Jo entenc que aquest és un dret
democràtic i que tots els partits que són demòcrates i entenc que tots els que estem aquí
ho som, hem de crear un dret com aquest que és un dret reconegut per les Nacions
Unides des de fa molts anys, per tant, no estaríem parlant de res concret, sinó d’una
obvietat, el dret a decidir és el que ens ha de permetre ser lliures com a poble si ho
decidim com a poble en l’exercici del dret a decidir pot sortir que sí o pot sortir que no,
però com a mínim, haurem tingut l’oportunitat com a poble de pronunciar-nos. Estic
totalment d’acord amb apreciacions que s’han fet de que la pregunta ha de ser clara,
que s’ha d’exercici amb mètode i que s’ha de fer al més aviat possible. Aquesta és una
situació que en aquest moment com també s’ha dit, surt de la societat civil i pot ser que la
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societat civil estigui passant per davant d’alguns partits polítics i això, per això és important
que aquí en el plenari, en el principal òrgan de representació democràtica en el nostre
municipi puguem prendre decisions com aquesta i crec que amb unes àmplies mides
hauríem d’atendre el que ens demana la societat civil. Si sortim al carrer en veurem moltes
d’estelades, si sortim del municipi en veurem moltes d’estelades als balcons, a les finestres,
a les cases, però també en veurem d’institucionals, de poblacions que han pres decisions
importants com la que avui estem aquí prenen i que aquestes estelades s’han posat en
llocs simbòlics. Aquí tenim aquesta oportunitat. No som 2 partits només qui portem aquesta
moció al plenari, sinó que en ho està demanant una entitat sense militància política, una
entitat que agrupa a moltes sensibilitats de la nostra societat i, per tant, com deia el meu
company, el Manel Álvarez, és un problema nostre, és un problema del municipi. Per a tots
nosaltres, les nostres prioritats són el municipi i aquest és un problema també del municipi.
Estem en una setmana estratègica. Aquesta setmana s’ha aprovat la LOMCE, una llei que
atempta greument contra la nostra llengua, greument i que atempta contra un model
lingüístic i d’immersió lingüística que fomenta la cohesió social i això és gravíssim i contra
això haurem de fer alguna cosa com es reclamava abans i aquestes estelades simbolitzen
que estem en contra de la LONCE els que volem aquestes estelades. En el punt anterior,
hem aprovat acceptar una subvenció que ve de la Diputació i ve de la Diputació per
cobrir una carència de 32.000 €, si no recordo malament per ajudar a les escoles bressol
quan la Generalitat no té recursos. Aquest ofec econòmic que estem patint, ens està
dient que no tenim una situació normalitzada i, per tant, no només amb la senyera estem
defensant la nostra nació i la nostra possibilitat de ser lliures. El posicionament del nostre
grup la l’esteu veient, ja ho ha explicat el nostre portaveu, està molt clar, els 2 grups que
portem la moció tenim aquest posicionament i jo crec que hauríem de tenir garantit la
possibilitat que aquesta moció prosperi. No tenim el posicionament de tots els grups, per
tant, en el moment de passar a votació serà quan sabrem en quina situació queda
aquesta possibilitat. Hem fet aquesta recreació de com poden quedar aquestes rotondes
en el cas que s’acabin posant aquestes estelades i això ens posaria al nivell de molts dels
nostre municipis veïns i això determinaria una voluntat majoritària de la nostra població
definida en aquest plenari com a òrgan de representació democràtica i això és que tenim
avui a sobre la taula. Crec que no m’haig d’estendre més, crec que ja està tot comentat,
s’han dit les coses molt ben dites, s’han dit les coses amb molt de seny i crec que és el
moment de passar a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, es desestima el dictamen per 8 vots favorables,
manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU i d’ERC i 9 vots en contra,
manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC, d’ICV-EUIA i del P.P. , el qual
literalment, diu:
“Arran de l’aprovació en el Ple del dia 26 de gener de 2012, on l’Ajuntament de La
Roca del Vallès va acordar de pertànyer a l’AMI, associació que promou diversos
actes a favor de la Independència de Catalunya, hem observat que, tret de
l’aprovació esmentada, no hi ha cap senyal que faci visible aquesta pertinença
com a Municipi per la Independència.
Des de fa temps la majoria de municipis adherits a l’AMI promouen diferents actes
amb aquest objectiu de visibilitat, com la plantada d’estelades i rètols on s’hi
especifica clarament, a les entrades del municipi.
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 següent acord:
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PRIMER: Plantar una estelada en cada un dels tres punts cabdals del municipi:
- Una a la rotonda del carrer Costa Brava, de La Torreta – Granollers (davant Hotel
Ciutat de Granollers)
Una altra a la rotonda d’entrada a La Roca, just passat el riu Mogent al costat de
l’escola Mogent.
Una altra a la rotonda de Santa Agnès, davant l’entrada a l’autopista AP7.”

C) Control Gestió municipal
C-1. Donar compte al Ple de la Corporació municipal de l’informe de la Tresoreria i la
Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès (Període 2013-3T).

Sr. Alcalde.- Seguim en l’ordre del dia. Passaríem al següent bloc de control de la gestió
municipal. El primer punt tracta de donar compte al Ple de la Corporació municipal de
l’informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis
previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials de l’Ajuntament de La Roca del Vallès (Període 2013-3T).
Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies alcalde. Donem compte de l’informe d’intervenció referent a la llei
de morositat. La documentació ja la tenen. Comentarem molt per sobre el contingut del
mateix informe. Comentar que és un informe tècnic que és una informació que surt
automàticament del programa de comptabilitat i que en el primer apartat fa un resum
dels pagaments en el tercer trimestre de l’any 2013, el període mig de pagament és de 84,
19 dies i el període mig de pagament excedit seria de 59,49 dies. Ja hem explicat en
ocasions anteriors que aquests dies. Ja hem explicat en ocasions anteriors que aquests
dies estan calculats en una mitja de pagament ponderada amb imports de factures. La
realitat és que el nostre ajuntament està pagant a 50,59 dies. El que suposa és que estem
dins d’allò que marca la llei que diu que tenim 30 dies per conformar i aprovar la factura i
30 dies més pagar la factura. L’informe contempla altres xifres, altres dades com per
exemple els interessos que s’han pagar durant el tercer trimestre per retards en
pagaments de factures. L’Ajuntament no ha hagut de pagar res. També un resum de
factures o documents justificatius pendents del tercer trimestre. Aquí surten una sèrie de
factures, ja històriques. Algunes d’elles que s’han de compensar amb Sorea. Altres que
tenim en contenciós com l’empresa Help Guau. Una sèrie de factures que apareixen de
clàssic Ibèrica i que es van pagar en el seu moment i que van venir retornats els diners
perquè aquesta empresa està en suspensió de pagaments i l’administrador concursal va
dir que no paguéssim. Unes factures de IGE que surten perquè la comptabilitat està
pendent de tancar, però que ja s’han liquidat. En definitiva és donar compte d’aquesta
informació que s’ha enviat ja al Ministeri i també s’ha enviat ja a la Generalitat perquè
s’ho repassi tutela financera. Comentar també que el proper trimestre que serà el quart
quan donem compte d’aquesta informació, els càlculs seran diferents perquè ja tindrem
el càlcul correcte al nostre entendre que actualment el programa contempla el
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pagament a 30 dies quan la llei permet aquest pagament a 60 dies i per això surten
algunes xifres desbocades. En el quart trimestre tot això ja estarà corregit. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari?

C-2. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C-2 de resolucions d’alcaldia en matèria de personal.
Hi ha una resolució que dóna compte de la contractació de 7 persones amb dificultats
d’inserció laboral del municipi, mitjançant la valoració de currículums i entrevistes de la
selecció en el marc del que és un pla ocupacional per combatre la situació de crisi
econòmica i als índexs d’atur registrats al municipi. Aquesta contractació té lloc per 2
dinamitzadors de programes, 1 administratiu o administrativa de serveis socials, un
inspector de mercats, un zelador i 2 peons de brigada. Les persones seleccionades per un
termini de quatre mesos a jornada parcial són :
El Sr. Joan Oliver Cabezas, inspector de mercats
La Sra. Carmen Maria Sánchez Carreras, administrativa
El Sr. Pelai Jubany García, peó de brigada
El Sr. Rafael Tienda Moreno, peó de brigada
La Sra. Maribel Martínez Martínez, dinamitzadora de programes
I el Sr. Marcel Sendra Bres, dinamitzador de programes
Algun comentari?
C-3. Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passem al punt C-3 de resolucions d’alcaldia. Algun comentari sobre alguna
resolució concreta?
C.4. Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Passem a l’apartat C-4 d’informes d’alcaldia. Aquí tinc un parell de qüestions
a comentar o tres.
Un tema poder prou conegut perquè ha sortit en premsa, però que no s’havia donat
compte encara en aquest plenari i és que l’Ajuntament de la Roca ha guanyat una
sentència en el tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la sala contenciosa
administrativa, secció cinquena, que ens declara com a municipi turístic. Això es va rebre
a l’Ajuntament el 30 de juliol, és una sentència del 12 de juliol de 2013, tenia uns terminis en
què es podien presentar allegacions, per tant, vam optar per la prudència i per no fer-la
pública fins que passessin aquests terminis i finalment, durant el mes d’octubre, per tant,
després del darrer ple ordinari, va ser en el moment en què la vam donar a conèixer i, per
tant, oficialment, la vull donar a conèixer aquí en el plenari. Aquesta sentència
textualment, en la part resolutòria diu:
“ Estimar els recursos acumulats interposats respectivament per Value Retail
Barcelona, SL. i per l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Tot anullant la resolució
impugnada i declarant aprovada la proposta presentada per l’Ajuntament de la
Roca del Vallès de declaració de determinades zones del terme municipal com a
municipi turístic.
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SEGON.- No efectuar pronunciament sobre les costes processals.”
Bé aquesta sentència en aquest moment no és encara executiva. Hi ha hagut un recurs
presentat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament ha presentat la sollicitud
d’execució provisional en data 17 d’octubre de 2013.
Hi ha oposició per part de la Generalitat també a aquesta sollicitud d’execució
provisional, com no podia ser d’una altra manera, però creiem que aquesta execució
serà donada perquè en cap moment es demanen mesures cautelars de cap tipus. Estem
a l’expectativa de com es produeix aquesta execució provisional i es farà el seguiment
d’aquests recursos que segueixen oberts.
Sí, sí, endavant Sr. Estapé
Sr. Estapé.- Gràcies, Sr. Ros. Bé, volíem afegir-nos a la felicitació. Creiem que és una gran
notícia pel municipi en uns moments especialment greus a l’hora de crear llocs de treball
perquè creiem que aquest centre de treball crea llocs de treball i no en destrueix i la millor
prova són les dades que sempre presenta l’Ajuntament de Granollers, on té un nivell de
retenció de la seva activitat comercial de més del 90 per cent, és a dir que gairebé cap
ciutadà de Granollers deixa de comprar a Granollers per venir a la Roca Village. No vol dir
que no vingui, eh? però continua comprant habitualment i en tot cas, ens volíem afegir a
aquesta felicitació i en tot cas, voldria fer una pregunta, que no sé si anem errats,perquè
fa temps que vam revisar el recurs que es va presentar. Si no vaig errat, la Roca Village va
presentar un recurs i l’Ajuntament en va presentar un altres, després que en un ple vam
aprovar que es presentés aquest recurs, si se’n recorda bé. Aquest recurs s’ha guanyat per
un motiu de silenci administratiu. L’Ajuntament tenia 3 mesos per respondre aquesta
petició de municipi turístic i es va respondre més tard i si no vaig mal errat, l’Ajuntament de
la Roca no va argumentar aquest tema del silenci administratiu en el seu recurs. No va
incloure aquets punt, per tant, potser estic errat i si no em corregeix, però si fos així, no seria
l’Ajuntament de la Roca el que ha guanyat aquest recurs, en tot cas, hauria estat la Roca
Village.
Sr. Alcalde.- Bé, no tinc el recurs davant, però crec que ha està errat i que l’Ajuntament
de la Roca sí que va fer esment al silenci administratiu. Va ser una de les primeres coses
que es va detectar. Correcte, Sra. Secretària? L’Ajuntament de la Roca va ser dels primers
coses que es van detectar aquesta situació. Per refrescar les dades Sr. Estapé .
Sr. Estapé.- Perquè ens vam afegir a un recurs que ja estava presentat...
Sr. Alcalde.- Per refrescar les dades, l’11 de novembre de 2010 va ser quan la Roca va
presentar davant de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya la
proposta de declaració de determinades zones com a municipi turístic. Ens trobàvem dins
d’un període electoral i ens trobàvem davant d’un moment en què a la Generalitat
passaven altres coses. Això va donar peu a què es demorés l’emissió d’un informe
favorable de la Direcció General de Turisme que es va produir el 28 de gener de 2011 i
finalment, la declaració es va denegar el 24 de maig, havien passat gairebé 6 mesos
quan el termini era de 3. hi ha interpretacions. La Direcció General de Comerç fan la
interpretació de que ells no han incomplert els terminis perquè la sollicitud d’aquest
informe de Turisme els interrompia, però altres criteris jurídics diuen just al contrari i hem
d’utilitzar aquests criteris jurídics diuen just tot el contrari i hem d’utilitzar els serveis jurídics
precisament per poder perseguir aquesta declaració de municipi turístic que, com molt
bé ha dit, creiem que és molt i molt positiva .
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Segueixo amb informes d’alcaldia, és per donar-los compte, ho tenim en imatge també,
l’Ajuntament de la Roca hem rebut una condecoració, una medalla que és aquesta de
part de l’alcalde del municipi, bé llegeixo textualment:
“ municipalidad provincial de San Román de Juliaca”
És un municipi del Perú, a través de l’associació d’amics del Bisbe Godayol que ens han
fet arribar la medalla i el que esteu veient en pantalla que és la resolució de l’alcalde
d’aquesta població del Perú. En tot cas està a la vostra disposició si ho voleu veure perquè
no deixa de tenir la seva curiositat. Aquest és un del municipis amb els quals collaborem
solidàriament. Aquí la felicitació, les dues regidores de solidaritat la del mandat passat la
Montserrat Ametller i la del mandat actual la Marta Pujol , en moments con en els actuals
estem mantenint unes quotes de solidaritat amb el tercer món, on les dificultats són molt
majors. En aquest cas són molt majors. En aquest cas els diners que destinàvem del 0,7 %
del pressupost van anar a parar a una residència d’estudiants femenines, si no recordo
malament, un centre que té un nom , el tinc per aquí, ho dic per no llegir-lo tot ...
Sra. Pujol.- -...estudiants que tenen aquesta residència
Sr. Alcalde.- Perfecte, aquest ajut va ser el que correspon a l’any 2009 i llavors a resultes
d’aquell ajut, s’ha pogut construir aquella residència i hem pogut veure fotos d’aquella
residència i, per tant, tenim una constatació d’on han anat a parar els diners solidaris del
municipi de la Roca. La resolució diu:
“ artículo único,
no llegeixo els considerandos, llegeixo l’artículo 1:
“Reconocer y felicitar a l’Ajuntament de la Roca del Vallès como muestra de
agradecimiento solidario para la construcción de la residencia estudiantil Isabel
Choque, en beneficio de nuestra población. Una curiositat que finalitza dient:
Regístrese, comuníquese, cumplase i archivese.”
No deixa de ser divertit. Ho signa l’alcalde de la municpalitat de San Román de Juliaca, el
Sr. David Maxilimiliano Mamani Pericagua.
Val a dir que aquesta població de la mida de Badalona. Té uns 250.000 habitants, per
tant, no estem parlant de qualsevol lloc. Estem parlant d’una població d’un cert impacte
poblacional en el Perú. En tot cas, que tots ho coneguem i compartim aquesta
collaboració solidària que és de tots i és de tot el consistori. Endavant Sr. Estapé.
Sr. Estapé.- Felicitats també per aquest reconeixement per aquesta tasca que s’està fent
pel que fa a la solidaritat. No recordo que rebéssim invitació per aquest acte perquè
sempre hem intentat assistir alguns de nosaltres, però no recordo haver tingut cap invitació
als regidors de l’oposició perquè ens hauria agradat assistir-hi i 2 petits comentaris amb la
collaboració amb el Perú, no sé si estic errat, potser portem uns 15 anys que estem
collaborant amb el Perú i ho dic perquè s’ha mencionat només una petita part, gràcies a
la feina que ha fet el Senyor, el Bisbe Godayol que és una excellentíssima persona, eh. I
dir també Sr. Ros en tot cas que quan parlem del 0,7% la solidaritat ja fa uns quants anys
que no aportem el 0,7 %, siguem més rigorosos tenim una partida de solidaritat, però està
lluny del 0,7 % actualment.
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Sr. Alcalde.- Sí, com a recordatori, davant de la situació de crisi econòmica, vam acordar
en aquest plenari que aquest 0,7 no només arribaria al tercer món, sinó que arribaria al
quart món, és a dir a les persones amb greus dificultats que tenim al nostre municipi i això
ha donat peu que s’incrementessin, de manera considerable, les partides de benestar
social que pràcticament en els darrers 5 anys han triplicat els imports, per tant, la solidaritat
està en el tercer món, però està també en les persones que tenen les nostres dificultats.
Acabo també amb informes d’alcaldia convidant-los demà és el dia de Sant Sadurní,
patró del nostre municipi i, per tant, hi ha les festes d’hivern, les festes de Sant Sadurní, hi
ha diversos actes programats. Suposo que han tingut accés als programes, en tot cas, si
no aquí fora n’hi ha i tenim... perdó? Sí, passo la paraula a la Sra. Montserrat Ametller. Si
vol afegir ...
Sra. Ametller.- Sí, volia comunicar que encetarem per primera vegada, un acte jo crec
entranyable i volia fer-vos partícips a tots i tots els que pugueu assistir-hi sereu benvinguts.
Farem un petit homenatge a les persones del municipi que porten 50 anys de casats. És
una iniciativa que encetem aquest any. N’ha sortit una parella de 65, que són els més
grans casats, vius els 2 també els incorporarem en aquest acte i jo crec que en propers
anys mirarem que no n’hagi quedat cap entre els 50 i els 65, però aquest any comencem.
Ens sembla que, de moment, pel feed back que hem rebut hi ha molt bona acollida i de
les 6 parelles, més la dels 65 anys, la majoria han dit que vindrien, una per qüestions de
malaltia d’ella és possible que no vinguin, però crec que serà bonic poder fer aquest petit
homenatge i ens fa illusió que ho sabeu.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Montse. Aquest acte és demà mateix. Demà divendres a les
19, a les 7 de la tarda en aquesta mateixa sala de plens. Hi ha molts més actes
programats, ja veureu els programes, esteu convidats a compartir aquests actes amb tots
els que vulguem utillitzar-los.
C.5 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- Continuem amb l’ordre del dia, en el punt C-5, mocions de control no se n’ha
presentat cap, per tant, anem al C-6, precs i preguntes.
C.6 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Algun prec? Alguna pregunta?
No? Doncs, bé aixequem la sessió quan són les nou i 10 del vespre i donem pas al torn de
precs i preguntes per part del públic assistent per si hi ha alguna qüestió, algun dubte.
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 21 hores
i 11 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

La secretària

Rafael Ros Penedo

Dolors Melero Guirao
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