ACTA DEL PLE ORDINARI REALITZAT EL DIA 25 DE JULIOL DE 2013
Núm.: 4 /2013
Dia: 25 de juliol de 2013
Horari: Comença a les 20 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. 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 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:
Sr. Alcalde.- Bona nit, comencem la sessió plenària quan són les 20 hores del vespre. Amb
motiu de l’accident tan dramàtic que hi ha hagut a Galicia proposo als diferents regidors
que fem un minut de silenci. Si us sembla?

ORDRE DEL DIA

A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 30 de
maig de 2013
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B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost municipal per a
l’exercici 2013, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
B-2. Iniciació de l’expedient d’ocupació directa per a l’establiment del sistema urbanístic
de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant Sadurní entre el C/ Lluís Millet i el C/
Tenor Viñas
B-3. Iniciació de l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis municipals,
per un import fixat, com a màxim, per a l’adjudicació del contracte de fins a 200.169,05 €
anuals, IVA no inclòs i quatre anys de durada.
B-4. Adjudicació del contracte per a la gestió de l’escola bressol municipal de la Torreta
B-5. Aprovació prèvia projecte constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora
de la urbanització de la Pineda.
B-6. Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de
treball presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
B-7. Moció de denúncia de l’enaltiment del nazisme presentada pel grup municipal
d’Equerra Republicana de Catalunya.
C) Control Gestió municipal
C.1 Dació de 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 2013-2T).
C. 2. Dació de compte de la resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es delega a favor
del Sr. Santi Raimí i Fortuny, regidor de Salut Pública i Medi Ambient, la representació de
l’Associació de propietaris forestals de la Roca del Vallès.
C.3. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C.4. Resolucions d’alcaldia
C.5 Informes d’alcaldia
C.6 Mocions de Control
C.7 Precs i preguntes

A.1. Aprovació del l’esborrany de l’acta de la sessió del ple ordinària de 30 de maig de
2013.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Bé, el primer bloc de l’ordre del dia d’assumptes de tràmit té
un únic punt que tracta de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
ordinària del 30 de maig de 2013.
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Algun comentari respecte d’aquesta acta?
Passem a votació ?
Sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 24 de juliol a votació, aquesta
resta aprovada per unanimitat.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o mocions
resolutòries que consta de 7 mocions, de fet, faig un aclariment, són 5 mocions
dictaminades, que van passar per comissió informativa i hi ha 2 mocions més que s’han
posat correlativament a l’ordre del dia, però que són d’urgència i que, per tant, s’haurà
de tractar, prèviament, la seva urgència que són la B-6 i la B-7 i l’equip de govern entrarà
una proposta d’acord també per urgència. En tot cas això ja ho farem en la darrera part
d’aquest bloc.
B-1. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost municipal per a
l’exercici 2013, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
Sr. Alcalde.- Passem al primer apartat d’aquest bloc que tracta de la resolució de
reclamacions i aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici 2013, la
plantilla de personal i la relació de lloc de treball. Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr.
Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. El passat 30 de maig, aquest ple va aprovar inicialment el
pressupost per a l’exercici 2013. Durant el període d’allegacions, el termini d’allegacions,
s’han presentat 2 allegacions. Una, el dia 21 de juny, pel Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament i una altra, el 22 de juny, pel grup municipal del PSC. Amb caràcter general,
el que podem dir és que proposarem la desestimació de les dues allegacions, basats en
què no compleixen cap dels requisits que han de comportar qualsevol allegació que es
presenti al pressupost municipal, que segons l’article 170.2 de la Llei d’hisendes locals,
diuen que han de ser només supòsits.
El primer podria ser per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits
establerts en aquesta llei.
El supòsit número 2 per emetre el crèdit necessari pel compliment de les obligacions
exigible a l’entitat local, en virtut del precepte legal qualsevol altre títol legítim.
I la tercera possibilitat per presentar allegacions al pressupost seria insuficiència als
ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé, d’aquests respecte de les
necessitats per les quals està previst. En aquest sentit creiem que tant l’allegació
presentada pel Comitè Unitari com la del grup municipal del PSC no compleixen cap
d’aquestes 3 possibilitats i, per tant, proposarem la seva desestimació.
Entro una mica en matèria, una mica només. En l’àmbit general i parlant, en principi, de
l’allegació del grup del PSC és una allegació a la que ja podem dir que estem
acostumats que és més o menys l’allegació que ens presenten cada any amb arguments
polítics sobre el que seria o el que podria ser les seves propostes per tirar endavant un
pressupost si ells governessin. Durant el període de negociació d’aquest pressupost, hem
inclòs una d’aquestes peticions en el pressupost de l’any 2013 i n’hi ha d’altres que,
lògicament, tenim propostes diferents, tenim projectes diferents i, en principi, no

3

s’accepten. També hem de dir que hi ha algunes de les propostes que s’estan fent o que
ens fan per part del grup del PSC que ja s’estan portant a terme i, per tant, formarien part
d’allò que ja està inclòs en la proposta que es va presentar al ple del pressupost de l’any
2013. Aquest any, tenim com a novetat la presentació per part del comitè d’una
allegació al pressupost. M’estendré una miqueta més en aquest punt perquè crec que és
novetat i crec que val la pena que comentem entre tots el que ens demanen i que és el
que estem fent des de l’ajuntament. Abans de res, el que vull dir és que tot i que el Comitè
presenta en nom dels treballadors una allegació al pressupost de manera respectuosa i
de manera cordial, hem de traslladar a tothom una cosa que és evident i és que existeix
una bona relació entre els treballadors de l’Ajuntament. No hi ha conflictes, diguem-ne
importants, el que sí és cert és que hi ha un malestar generat per decisions que, de
vegades, no competent al propi govern local, sinó que són imposicions i aquest malestar
creiem que pot ser també un dels motius pels quals s’ha pogut presentar aquesta
allegació. Creiem també i això és una puntualització que s’ha radicalitzat, suposo que
per aquest motiu que he comentat abans, el funcionament del comitè respecte a
situacions i a moments anteriors. La relació és bona, és cert, però els punts de trobada
existeixen, però també és cert que cada vegada més hi ha un punt de radicalitat en
propostes i en peticions i amb maneres d’actuar del comitè, tot legítim, per suposat, és
cert també que no teníem creada i és un dels motius pels quals allega el Comitè, el
pressupost no teníem creada formalment la mesa de negociació, és cert i això ho hem
de dir i ho hem reconegut, també davant d’ells, però el fet que formalment aquest mesa
de negociació no estès creada, no ha estat cap problema perquè durant tot aquest
temps, tant l’Ajuntament com el Comitè, és a dir, l’Ajuntament i treballadors poguéssim
arribar a acords i a pactes importants i ho hem fet. Hem pactat coses, hem parlat molt i ho
continuarem fent, almenys per la nostra part que no quedi i entenem, per tant, nosaltres
que aquesta mesa de negociació existia de facto, no està creada formalment, és cert,
però existia de facto. De fet, aquest any també i, per primera vegada, després d’uns
quants anys, ens hem reunit amb el Comitè abans d’aprovar el pressupost. Això és alguna
cosa que amb el conveni està estipulat, està tipificat, però que no s’havia fet en els últims
3 o 4 anys. Aquest any, per primera vegada, l’Ajuntament, l’equip de govern s’ha trobat
amb el Comitè i ha mostrat tot el que era..., ha mostrat i ha explicat i creiem que de
manera correcta i hem respost a totes les preguntes que se’ns ha traslladat, doncs als
aspectes de les diferents orgàniques del pressupost. No només una vegada s’ha fet
aquesta reunió, sinó que s’ha fet 2 vegades en l’allegació del comitè parlant d’una
reunió en la qual es va demanar de signar una acta i ells es van negar a fer-ho, però amb
posterioritat i abans d’aprovar el pressupost inicialment ens vam trobar una altra vegada i
vam tornar a explicar tota la informació que ja s’havia traslladat, prèviament, la setmana
anterior al comitè. En traiem una conclusió de tot això i és que hem de ser més formals i ho
volem ser. Serem més formals. Aquesta formalitat el que pot comportar és que certes
coses que fins ara havíem pactat, s’havien fet, doncs per aquests motius de formalitat
doncs hagin de canviar i els pactes hagin de ser uns altres, però entenem que, i ho tenim
com a conclusió de tot això, que hem de ser més formals i nosaltres aprenem la lliçó, crec
que ho hem de fer i, per tant, a partir d’ara, serem més formals. Com a mostra d’aquesta
formalitat, avui mateix ens hem trobat amb el comitè i hem parlat de temes importants
que com fan també referència a alguns dels temes que comenten en la seva allegació,
explico el contingut d’aquesta reunió que hem fet avui amb el comitè. Els hem traslladat,
com a primer punt, que en aquest ple ordinari, la proposta seria de desestimar les seves
allegacions, en principi, perquè no entraven dins dels supòsits de l’article 170.2 que he
comentat anteriorment. Hem traslladat també novetats en matèria de personal, que crec
que es bo que ho sapiguem tots. També hem comentat concretament que aquesta
mateixa setmana, dilluns ja no s’ha incorporat al seu lloc de treball, el treballador Robert
Roca que està en comissió especial a l’Oficina Antifrau de Catalunya. Hem traslladat
també que modifiquem, ja hem parlat també amb les treballadores, modifiquem les
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condicions laborals de 2 treballadores que teníem al 50 % de seva jornada, que són
l’Almudena i l’Assumpta Jo. La Sra. Almudena s’incorporarà al 100 % a partir del dia 1
d’agost, és la proposta de l’Ajuntament, ella ha de dir si li sembla bé o no i la treballadora
Assumpta Jo s’incorporará en el 100 % de la jornada a partir del dia 15 de setembre que
és quan torna de vacances. Ens hem trobat aquesta setmana amb aquestes 2
treballadores i hem fet aquest canvi. No en el seu contracte perquè ja estaven
contractades al 100 %, sinó que elles van demanar amb posterioritat a la seva
contractació una reducció de jornada al 50 % i possiblement es demanin una reducció de
jornada diferent o bé ens demanaran que s’anulli aquesta reducció de jornada. Això ja
s’ha fet, d’on surt aquest finançament per pagar aquestes 2 persones que no estaven en
principi previstes en el pressupost surt de l’estalvi que tenim del treballador Robert Roca,
que com he comentat, aquest dilluns ja no ha vingut a treballar i del treballador que
estava ocupant el lloc d’interventor de l’Ajuntament, de l’Antonio Lòpez que ens va
deixar fa 2 mesos. Hem parlat amb intervenció i intervenció ha fet els números i amb els 3
o 4 mesos que més o menys calculem, els que ja portem de l’Antoni López i els que
puguem estalviar del sou Robert Roca tenim suficient com per finançar l’increment
d’aquestes 2 treballadores al 100 % fins a finals d’any, que ha estat la proposta que els
hem traslladat. Els hem comentat també que amb aquesta formalitat que a partir d’ara
haurem de concretar, doncs s’ha creat la mesa de negociació per resolució d’alcaldia i
de manera formal també els hem traslladat la petició perquè ens comuniquin quins han
de ser els integrants tant de la part laboral com de la part administrativa, perdó
funcionarial dels representants d’aquesta mesa de negociació. Tenen 10 dies per fer-ho, si
no són 10 dies, seran uns quants més, no hi ha problema, tenint en compte que ve el mes
d’agost, però estan notificats i, en principi, ens hauran de traslladar quins seran els
integrants d’aquesta mesa de negociació que està creada de manera formal i que era
una de els peticions que teníem amb la seva allegació i, per últim, els hem comentat
també una cosa més a fons comentarem en posterioritat en aquest ple, que és un tema
de plans d’ocupació que estan aprovats per part de l’Ajuntament i que també hem
traslladat la informació. Per part de l’equip de govern, la intenció és que la relació continuï
sent la mateixa que ha estat fins ara. Nosaltres creiem que la relació ha estat bona, sabem
també que són moments difícils, que les relacions són les que són. De vegades, volem
entendre també que no tot és culpa nostra, aquí hi ha coses que hem de fer i que potser
no ens agradaria fer, però que tenim l’obligació de fer i esperem que després d’aquestes
coses que s’han anat fent, doncs aquesta radicalitat que he explicat abans i que, per
exemple, puc concretar amb una frase que ens van dir en una reunió que vam fer amb
posterioritat una vegada que s’havien presentat l’allegació amb paraules textuals d’una
portaveu del Comitè, sabem que estem fent mal a l’Ajuntament amb l’allegació.
Nosaltres parlem amb tothom i parlarem, sobretot amb els treballadors, evidentment, però
tenint en compte que estem parlant amb algú que sap que està fent mal a l’Ajuntament,
ho haurem de fer amb tota la formalitat i amb tota la contundència que s’hagi de fer, per
tant la proposta seria desestimar les allegacions, tant del grup del PSC com del Comitè
Unitari de Treballadors i aprovar de manera definitiva el pressupost que es va aprovar, de
manera inicial, el dia 30 de maig d’aquest any. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Molts gràcies, Sr. Manel Álvar4ez. Algun comentari? Per part d’Esquerra
Republicana? Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, gràcies. Bé, les allegacions dels companys del PSC, entenem que gran part de
les coses, les havíem tractat durant la negociació del pressupost o que eren exposicions
que ja es duien per part d’ells amb diverses reunions i que no s’havia arribat a cap acord.
Ja esperàvem també, en aquest sentit, el que poguessin presentar aquesta allegació.
Nosaltres doncs, bé, com que és una allegació de tipus polític, però en aquest cas,
nosaltres no valorem, bé és una opció que té el PSC de presentar-la en diverses ocasions o
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recordo que se’ns havia dit que potser no eren suficientment o no entraven dins dels
supòsits i que, per tant, no s’haurien ni de tenir la consideració d’una allegació al
pressupost com a tal, però sempre s’ha fet així i entenem que és el correcte, és el que s’ha
de fer per part de l’equip de govern. Nosaltres en aquest cas ens abstindríem i amb el
tema de les allegacions presentades pels treballadors, en aquest sentit sí que ens va
sorprendre això perquè el que nosaltres enteníem que també era aquesta bona relació
que ens comenta el regidor. Les reunions que sabíem que s’estaven duent a terme. Si no
era com a mesa de negociació i s’havia d’haver creat, doncs creiem que això és un petit
error perquè són coses que després resulta que són fàcils de crear com ens han comentat.
De fet, el regidor ens diu que hi ha una resolució d’alcaldia on ja s’ha fet, per tant ja és
una de les coses que reclamaven els treballadors. L’altra cosa que reclamaven era doncs
això,la possibilitat que aquestes dues places que estaven a un 50 %, passessin a tenir plena
ocupació. Nosaltres aquí, ja ho vam dir en el seu dia, que enteníem la situació actual de
l’Ajuntament i els costos i la possibilitat que aquestes partides no estiguessin previstes, però
que ja ho vam dir en el ple del seu dia quan vam tenir l’obligació per part de l’Estado
español per poder entrar dins del pla d’ajustament, doncs que hi havia d’haver una
reducció econòmica important amb el tema dels treballadors que aquí no es deien
diguem-ne places concretes, sinó que es va decidir que 5 places, hi hauria una reducció
important d’hores per arribar a aquest topall de la xifra que es demanava. Vam dir aquell
dia que, probablement, fent aquesta proposta hi hauria gent que ho deixaria i que es
cobriria aquesta quantitat amb menys de 5 places al final ha acabat passant això,
entenem que ara mateix és una situació complicada i costa fer front a aquests números,
però també entenem que per coherència, pel que vam dir i perquè la necessitat de la
gent i també la necessitat municipal de cobrir les hores de feina i les diverses parcelles
que aquesta gent ocupen, doncs eren necessàries, per tant, per això ens vam posar en
contacte amb els treballadors, ens vam posar en contacte amb l’equip de govern, hem
estat parlant amb tots 2, entenem que s’han complert aquestes 2 reivindicacions que
teníem per part dels treballadors i 1 tercera que era un tema més purament administratiu
que hem consultat, se’ns ha facilitat i, per tant, nosaltres en aquest cas, ens abstindrem i
entenent que aquest abstenció permet desestimar les allegacions, però entenent que
s’ha aconseguit, doncs part important del que els treballadors reclamaven en aquestes
allegacions. Les formes, doncs, a vegades, és el que diu el Manel. Això pot comportar
que hi hagi canvis a l’hora d’haver de tractar les coses, bé, suposo que ells ja en són
conscients d’això també, per tant, el que entenem és que s’han de fer les coses com en
principi han d’estar reglades, si no costava tant, doncs ja està ben fet, doncs fer-ho ara i
arribar a aquesta situació de poder donar per entès que aquestes reclamacions s’han dut
a terme o s’han escoltat i en principi, nosaltres doncs ja posicionem que en el nostre sentit
serà una abstenció per part d’aquests 2 motius que he dit. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr.
comentari? Sr. Manel Álvarez?

Albert Gil. Algun comentari? Per part del PSC? Cap

Sr. Álvarez.- Fer un pressupost, ho sabem tots perquè ho hem estat parlant durant molts
mesos, no és fàcil al final s’ha de prendre decisions, un company socialista, alcalde de fa
uns quants anys deia: governar és prendre decisions i a vegades has de prendre decisions
que no t’agraden, però has de prendre decisions. Estem administrant diners públics i, per
tant, hem de tenir en compte el que estem fent i de vegades, tens el que et diu el cor i
tens el que et diu el cap i has de fer el que has de fer. Allò que has de fer perquè tens unes
obligacions i per això estàs aquí, no? De totes maneres, el que s’ha fet es pot fer. El que no
s’havia fet era fàcil de fer i, per tant, si es pot fer hem de reconèixer que era fàcil i, per
tant, valia la pena fer-ho. Acceptem l’error en el sentit que en una resolució d’alcaldia se
solucionava, per tant, no calia fer segons quines coses. Està tot solucionat. Creiem que la
línia que tenim de relació amb els treballadors ha de ser la correcta i creiem que és la
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correcta. Hem de parlar molt, continuarem parlant molt, evidentment, per part nostra no
quedarà i el que sí que farem és, evidentment, tenir molt en compte el que ja he dit:
finançament, pressupost i formalitat. Formalitat sobretot perquè aquestes petites qüestions,
com bé diu l’Albert, doncs són tan importants com que comporten que et presentin una
allegació a un pressupost quan era fàcil de solucionar alguns dels temes, no? els altres
eren més difícils, però també els hem aconseguit. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun altre comentari ?
Passem a votació?
Es produeix un empat de 8 vots favorables, 8 vots negatius i 1 abstenció. Utilitzaré el meu
vot de qualitat en segona ronda, tornem a passar a votació.
Aprovat per 8 vots favorables, 8 vots negatius, 1 abstenció i el vot de qualitat de l’alcalde
que permet desfer l’empat.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova en segona votació per 8 vots en contra,
manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, 1 abstenció,
manifestada pel regidor del grup municipal d’ERC i 8 vots a favor, manifestats pels regidors
dels grups municipals de CIU i dle P.P. més el vot de qualitat de l’alcalde el dictamen, el
qual literalment, diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinaria celebrada el passat dia 30 de maig,
acordà aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici 2013.
Atès que l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix
que aprovat inicialment el pressupost general,s’exposarà al públic previ anunci en el
butlleti oficial de la provincia o, en el seu cas , de la Comunitat Autónoma
Uniprovincial,per 15 dies, durant els quals els interesats podran examinar-los i presentar
reclamacions davant del Ple.
Atès l’acord de Ple va ser exposat al públic al taulell d’anuncis de l’ajuntament, al BOP i al
web www.laroca.cat per al tràmit d’informació pública durant el termini de 15 dies hàbils
d’acord amb allò que disposa l’article 169 del Text Refós, entenent-se el Pressupost de
l’Ajuntament per a l’exercici 2013 definitivament aprovat en el supòsit de no produir-se
reclamacions en el termini esmentat pels interessats.
Atès que el dia 25 de juny finalitzà el termini d’exposició al públic de l’acord d’aprovació
inicial del pressupost per a l’any 2013. Durant el termini d’exposició al públic s’han
presentat les següents al.legacions:




Allegacions presentades el dia 21 de juny pel Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en representació de tots els treballadors de la
Corporació (núm de registre d’entrada: 3894)
Allegacions presentades el dia 22 de juny per la plataforma e-tram pel Sr. Francisco
Garcia Lorenzana, en representació al Grup municipal del PSC (número de registre
d’entrada 3931 de data 25 de juny de 2013)

Vist l’informe emès per la Intervenció de la Corporació relatiu a les reclamacions
presentades i que literalment es transcriu.
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“A petició de l’alcaldia i, en compliment del que estableix l’article 179.1.a) 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 es formula el present informe, en base als següents:
ANTECEDENTS
EL Ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 de maig de 2013, va aprovar
inicialment el pressupost per a l’exercici 2013.
Que des de dia 31 de maig fins al dia 26 de juny de 2013, l’acord ha estat exposat al
públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 169 del RD 2/2004, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Que l’acord ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província Barcelona de data 6 de
juny d’enguany.
I que l’acord ha estat publicat al web municipal des del dia 31 de maig de 2013.
Que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les següents allegacions:




Allegacions presentades el dia 21 de juny pel Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en representació de tots els treballadors de la
Corporació (núm de registre d’entrada: 3894)
Allegacions presentades el dia 22 de juny per la plataforma e-tram pel Sr. Francisco
Garcia Lorenzana, en representació al Grup municipal del PSC (número de registre
d’entrada 3931 de data 25 de juny de 2013)

LEGISLACIÓ APLICABLE
•
•
•
•

Articles 168-171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 112.3,4 i 5 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril,reguladora de les Bases de Règim Local
Articles 20-22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa el Capítol I del
títol VI de la LRHL en matèria pressupostària.
Article 211 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre , pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

INFORME
PRIMER.- L’article 170.2 del TRLRHL estableix únicament es podran presentar reclamacions
contra el pressupost per:
1. Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació a als tràmits establerts en
aquesta llei.
2. Per ometre el crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a la
entitat local, en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim.
3. Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses
pressupostades o bé d’aquestos respecte a les necessitats per les quals esta
previst.
SEGON.-En relació a les allegacions presentades pel Sr. Francisco Garcia Lorenzana, en
representació al Grup municipal del PSC:
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1 – Allegacions realtives a la despesa corrent
Que es redueixi un 7% les retribucions i aportacions als càrrecs electes dels òrgans de
govern de l’Ajuntament de la Roca, de la mateixa forma que es va reduir un 7% les
retribucions als treballadors públics al 2012.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de reclamació
administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL i per tant es proposa la seva
desestimació.
Millorar les partides relatives al serveis municipals bàsics que han patit una reducció de la
seva qualitat als darrers anys: neteja d’escoles, enllumenat zones urbanes, manteniment
d’edificis, recollida d’escombraries i entorn dels contenidors.
Pel que fa aquesta proposta l’import de les aplicacions pressupostàries és en
concordància amb els contractes vigents. No es pot considerar com un dels supòsits de
causes de reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL, ja que no hi ha
omissió del crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local. Per
aquest motiu es proposa desestimar-la.
Incrementar substancialment la partida de beques de serveis socials. El pressupost de 2013
l’ha reduït un 14%.
Pel que fa aquesta proposta l’augment de l’aplicació pressupostària de beques de serveis
socials es considera una decisió de caràcter polític. La proposta no es pot considerar com
un dels supòsits de causes de reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del
TRLRHL. Es proposa la seva desestimació.
Mantenir la subvenció a les entitats en els àmbits socials, educatiurs i esportius que
treballen amb nens i nois i que fan una extraordinària feina social amb molt pocs recursos i
amb un gran esforç i dedicació de voluntaris. Per exemple, les subvencions a les AMPA
s’han reduït un 10%, a les entitats esportives un 7%.
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de reclamació
administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL, ja que no hi ha omissió del crèdit
necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local. Per tant es proposa
la seva desestimació.
Crear un serveis de beques esportives, amb la collaboració de les entitats, per a garantir
que els nens i nenes de famílies amb greus dificultats econòmiques també poden
practicar un esport que és un factor de cohesió social.
La proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de reclamació
administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL. Per tant es proposa la seva
desestimació.
Reduir com a mínim, un 25% de la despesa prevista en la partida de “Publicitat i
Propaganda” que per al 2013 té previst un import de 19.160 €.
Pel que fa aquesta proposta la disminució de la despesa prevista en l’aplicació
pressupostària de “Publicitat i Propaganda” es considera una decisió es considera una
decisió de caràcter polític. La proposta no es pot considerar com un dels supòsits de

9

causes de reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL. Es proposa la
seva desestimació.
Garantir un 0,7% del pressupost propi municipal a solidaritat i cooperació amb el 3r món,
d’acord amb els criteris del Fons Català de Cooperació i als compromisos de Ple d’aquest
consistori, on es va aprovar en el darrer mandat destinar, com a mínim, un 0,7% del
pressupost a aquest objectiu. Hem passat de destinar l’1% al 2007 al 0,3% a l’esborrany de
pressupost de 2013.
Avaluada aquesta proposta s’han buscat els compromissos adoptats pel Ple de la
Corporació i en data 16 de juliol de 2009 es va aprovar assumir el compromís de destinar
per al 2009 de forma efectiva l’1% del pressupost propi, sense mencionar exercicis futurs.
Essent així un compromís exclussiu per al 2009 no es pot considerar com un dels supòsits de
causes de reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL, ja que no hi ha
omissió del crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local. Per
tant es proposa la seva desestimació.
Fer una auditoria i un pla de manteniment dels equipaments municipals que s’estant
degradant ràpidament per una manca absoluta de manteniment. Per exemple: psicina
municipal de La Roca, piscina municipal de Santa Agnès, Centre Cultural de La Roca,
camps de futbols de La Torreta i Santa Agnès, etc. Si no es fa aquest pla de manteniment
s’haurà de fer d’aquí a poc temps inversions importants en tots aquests equipaments
Analitzada la proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de reclamació
administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL, ja que no hi ha omissió del crèdit
necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local. Per tant es proposa
la seva desestimació.
Fer plans d’ocupació adreçats als veïns en una situació social més difiícil, per a realitzar
tasques que són de molt interès per al municipi. Per exemple, en aquest pla es podria
contractar veïns sense feina i amb experiència adequada per a realitzar tasques en la
neteja de boscos per a prevenir incendis i protegir l’important patrimoni natural que tenim.
Al 2012 hi havia una partida de 23.708 que ara s’ha suprimit totalment.
La proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de reclamació
administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL, ja que no hi ha omissió del crèdit
necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local. Per tant es proposa
la seva desestimació.
Reduir dràsticament la despesa de la Festa de la Prehistòria i realitzar-la amb entitats i
ciutadans voluntaris
Pel que fa aquesta proposta la despesa prevista per la Festa de la Prehistòria es considera
una decisió de caràcter polític. La proposta no es pot considerar com un dels supòsits de
causes de reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL. Es proposa
desestimar-la.
Installar alarmes en tots els equipaments municipals per a evitar robatoris que provoquen
danys, la reparació dels quals suposen una despesa important
Avaluada aquesta proposta la insatallació d’alarmes no és una qüestió objecte de
reclamació administrativa prevista com a tal a l’article 170 del TRLHL i per aquest motiu es
proposa desestimar-la.
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Eliminar la subvenció de 2.286 euros a l’Associació de Municipis per la Independència atès
que l’Ajuntament de la Roca no forma part d’aquesta associació.
Si bé és cert que l’Ajuntament de La Roca del Vallès no forma part de l’Associació de
Municipis per la Independència, tot hi haver-se aprovat els estatuts en sessió plenària de
21 de setembre de 2012 es va aprovar per 6 vots favorables, 7 abstencions i 4 en contra,
però no amb majoria absoluta tal i com exigeix l’Associació, és criteri polític dotar la
partida preveient la possible adhesió a l’Associació. No es pot considerar com un dels
supòsits de causes de reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL, ja
que no hi ha omissió del crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a
l’entitat local. Per tant es proposa la seva desestimació.
2 – Allegacions elatives a les inversions
Implantar mesures d’energia renovables i d’estalvi energètic als equipaments municipals.
Concretament:
 Posar en funcionament les plaques solars del complex esportiu de La Roca i de la
Sala polivalent de l’escola Mogent, que tot i que la inversió està realitzada no s’ha posat
mai en funcionament.
 Avaluar la installació de plaques solars en altres equipaments municipals que fan
un consum intensiu d’aigua calenta.
 Installar termostats als quipaments municipals que no en disposen (com per
exemple, les escoles) i provoquen un malbaratament d’energia a l’hivern.
 Implantar un nou sistema d’enllumenat públic que incorpori les noves tecnologies i
generi estalvis de consum i eficiència energètica.
Pel que fa aquesta proposta la implantació de mesures d’energia renovables i d’estalvi
energètic no és una qüestió objecte de reclamació administrativa prevista com a tal a
l’article 170 del TRLHL i per aquest motiu es proposa desestimar-la.
Prioritzar les inversions que poden generar llocs de treball o dinamitzar l’activitat
econòmica.
 Promoure un suport real als emprenedors:
o Arribar a acords amb municipis veïns que ofereixen serveis de viver d’empreses.
o Avaluar la possibilitat de condicionar l’antiga escola bressol com a espai per a
emprenedors.
o Atorgar ajuts a emprenedors que comencin una activitat per l’import total dels
impostos/taxes municipals.
 Crear una xarxa d’horts socials, amb prioritat per a les persones amb greus dificultats
econòmiques, d’acord a la moció aprovada per al mes de gener de 2013.
 Vianalització del centre de la Roca (la Placeta i plaça de l’Era) per potenciar el
comerç de proximitat
Pel que fa aquesta proposta de prioritzar les inversions que poden generar llocs de treball
no és una qüestió objecte de reclamació administrativa prevista com a tal a l’article 170
del TRLHL i per aquest motiu es proposa desestimar-la.
Retirar del pressupost del projecte de l’anella viària fins que no hi hagi una proposta que
permeti pacificar el tràfic del carrer Catalunya sense generar greus prejudicis a altres veïns
del poble.
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Pel que fa aquesta proposta de retirar del pressupost el projecte de l’anella viària no és
una qüestió objecte de reclamació administrativa prevista com a tal a l’article 170 del
TRLHL i per aquest motiu es proposa desestimar-la.
Modificar les voreres de l’avinguda Gaudí per a que l’autobús pugui passar en els dos
sentits pel centre del poble.
Pel que fa aquesta proposta de modificar les voreres de l’avinguda Gaudí no és una
qüestió objecte de reclamació administrativa prevista com a tal a l’article 170 del TRLHL i
per aquest motiu es proposa desestimar-la.
Condicionar la 1a planta de Can Torrents per a la gent gran per a que hi puguin realitzar
les seves activitats socials.
Analitzada la proposta de condicionar la 1a planta de Cant Torrents no és una qüestió
objecte de reclamació administrativa prevista com a tal a l’article 170 del TRLHL i per
aquest motiu es proposa desestimar-la.
Incloure una partida per substituir la gespa artificial del camp de futbol de La Roca que es
troba en un pèssim estat, mitjançant un sistema de finançament de renting o similar.
Pel que fa aquesta proposta d’incloure una aplicació pressuopstària per a la gespa del
camp de futbol es considera una decisió de caràcter polític. La proposta no es pot
considerar com un dels supòsits de causes de reclamació administrativa previstos a
l’article 170.2 del TRLRHL. Es proposa desestimar-la.
3 – Allegacions relatives als ingressos
Posar a la venda les parcelles de Can Font de la Parera, amb una valoració realitzada
pels tècnics municipals que no impliqui malvendre-la.
Avaluada la proposta de vendre parcelles de Can Font de la Parera es considera una
decisió de caràcter polític. La proposta no es pot considerar com un dels supòsits de
causes de reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL. Es proposa
desestimar-la.
Iniciar un concurs de règim de concessió de la parcella d’equipaments i zona verda de
can Massaguer. Tot i que en aquests moments és difícil trobar compradors, hem de tenir
present que en ambdós casos tenim l’especial atractiu de la proximitat amb la Roca
Village que reb anualment més de 3 milions de visitants i ha crescut als darrers anys més
del 10%, tot i la crisi.
Aquesta proposta de la zona verda de Can Massaguer es considera una decisió de
caràcter polític. La proposta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de
reclamació administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL. Es proposa desestimar-la.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.”
Vist l’informe emès per l’assessor de recursos humans de la Coporació relatiu a les
reclamacions presentades i que literalment es transcri:
“ANTECEDENTS DE FET
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PRIMER.- En data 23 de maig de 2013, l’ajuntament va convocar als delegats de personal
per informar, tal i com disposa l’article 7 del conveni collectiu, allò referent a la plantilla
de personal, així com l’actualització d’aquesta en vers el pressupost per l’any 2013.
En aquesta reunió els delegats no van voler signar l’acta de la sessió, allegant que no se
havia fet en altres ocasions i no entenien el motiu de voler fer-ho en aquesta.
SEGON.- En data 30 de maig de 2013 es va aprovar el pressupost municipal per a l’exercici
2013, així com la plantilla de personal i relació de llocs de treball.
TERCER.- En data 21 de juny de 2013 i RGE 3894, el Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament va formular allegacions al pressupost en el qual demana que es convoqui la
Mesa de Negociació i que es procedeixi per part de l’equip de govern a fer les
correccions oportunes abans de continuar amb els tràmits d’aprovació del pressupost.
FONAMENTS DE DRET
I.- POTESTAT DE PLANIFICACIÓ dels ajuntaments:
L’article 4 LBRL estableix un llistat de les potestats que corresponen en tot cas als municipis,
entre les que es troba, la potestat de programació i planificació:
“1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera
de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las
islas:
 Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
 Las potestades tributaria y financiera.
 La potestad de programación o planificación.
 Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de
sus bienes.
 La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
 Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
 La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
 Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda
Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las
Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad
de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes”
L’article 8 TRLMRLC es pronuncia en el mateix sentit que la normativa bàsica estatal
esmentada:
“8.1 Como administraciones públicas, corresponden a los entes locales territoriales de
Cataluña, en el ámbito de sus competencias y en los términos establecidos por la
legislación de régimen local, las potestades siguientes:
 La reglamentaria y la de autoorganización.
 La tributaria y la financiera.
 La de programación o de planificación.
 La expropiatoria.
 La de investigación, de deslinde y de recuperación de oficio de sus bienes.
 La de ejecución forzosa y la sancionadora.
 La de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
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8.2 Los entes locales territoriales de Cataluña disfrutan también de las prerrogativas
siguientes:
La de presunción de legitimidad y la de ejecutividad de sus actos y acuerdos.
La de inembargabilidad de sus bienes y derechos, en los términos establecidos
por las leyes, y las de prelación, de preferencia y otras prerrogativas reconocidas en
la hacienda pública en relación con sus créditos, sin perjuicio de las que
corresponden a la hacienda del Estado y de la Generalidad.
La de exención de los impuestos del Estado y de la Generalidad, en los términos
establecidos por las leyes.”
II.- Respecte a L’ÀMBIT COMPETENCIAL de les entitats locals:
Els articles 66 TRLMRL i 25 LBRL estableixen el règim jurídic dels municipis en relació al seu
àmbit competencial:
“66.1 El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover todo tipo de actividades y prestar todos los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y las aspiraciones de la comunidad de vecinos.
66.2 Los entes locales tienen competencias en los ámbitos de la participación ciudadana,
de la autoorganización, de la identidad y la representación local, de la sostenibilidad
ambiental y la gestión territorial, de la cohesión social, de las infraestructuras de
movilidad, de la conectividad, de la tecnología de la información y de la comunicación,
de los abastecimientos energéticos y de la gestión de recursos económicos, con el
alcance que fijan esta Ley y la legislación sectorial respectiva”.
III.- Les allegacions presentades pel Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajuntament, basa
aquestes en dues allegacions específiques.
La primera d’elles principalment exposada en l’allegació segona, basen la seva
pretensió en el que disposa l’article 37 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en relació
amb l’article 25 del Conveni Collectiu del Personal laboral de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès i del Pacte de Condicions de Treball del Personal Funcionari al servei de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, considerant que l’ajuntament hauria d’haver
convocat els representants del treballadors a una Mesa de Negociació per tal de tractar
possibles modificacions de la plantilla de personal i de la Relació de llocs de treball,
entenent que no es va fer abans de portar a aprovació, el Pressupost Municipal per a
l’exercici 2013.
L’article 25 del Pacte de condicions, esposa que “la Corporació, partint de la seva
potestat d’autoorgantizació, podrà modificar la Relació de llocs de treball, prèvia
negociació collectiva”. L’article en qüestió ens esta parlant de la modificació de la
relació de llocs de treball, que segons el significat de la paraula (segons el diccionari)
seria l’acció de “Transformar o cambiar algo mudando alguno de sus accidentes”.
S’ha d’indicar que en el present cas, no es va procedir a realitzar una modificació de cap
plaça, sino la creació d’una nova plaça, dins l’àmbit de les competències
d’autoorganització i planificació que tenen les administracions públiques, dons no s’ha
d’oblidar que la prestació dels serveis recau en l’Ajuntament i que aquest té la
responsabilitat de que així sigui, motiu pel qual per poder assolir el fi i en aplicació de
l’interes general de tots els veïns del municipi, ha de planificar i crear, si arriba el cas,
recursos suficients per poder assolir aquest fi.
L’article 7 del Pacte de Condicions de Treball del Personal funcionari, regula les
competències que haurà de tenir la Mesa de Negociació, en aquest sentit disposa que:
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“A l'empara de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, modificada per la
Llei 7/1990, de 19 de juliol, es constituirà i es reunirà, com a mínim, 1 vegada a l'any.
Igualment, tindran lloc reunions de la mesa per decisió de la corporació o per acord entre
aquesta i els delegats de personal.
Serà competència d'aquesta mesa rebre informació de:
a) Actualització de la plantilla (classificació, nombre de llocs).
b) El pla anual de provisió i/o promoció dels llocs vacants o de nova creació i els sistemes
de selecció”.
En aquest sentit s’ha de dir que per part de l’Ajuntament es va procedir, en data prèvia a
la sessió plenària on es van aprovar els pressupostos, a informar al Comitè de la creació
de la plantilla de personal i relació de llocs de treball que s’aprovaria per l’any 2013, tal i
com els mateixos delegats mencionen en el seu escrit d’allegacions, dons la reunió va ser
en data 23 de maig i la sessió extraordinària del Ple va ser en data 12 de juny.
Així mateix es va explicar els motius pels quals es creava una nova plaça i que tenien a la
seva disposició l’expedient al departament de Secretaria per poder consultar-lo, i realitzar
aquelles preguntes o consultes que considerem oportunes, es per aquests motius i en
aplicació de les competències de l’ajuntament d’autoorganització i potestat de
programació i planificació, que considerem que no s’han vist vulnerats els drets dels
treballadors, dons per part de la corporació local s’ha plantejat i informat als delegats de
personal de l’actualització de la plantilla i la relació de llocs de treball, amb caràcter
previ a l’aprovació dels seus pressupostos.
L’article 170.2 del RDLeg. 2/2004 de 5 Mar, Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, disposa que
“Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en
esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados
o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto”
El tècnic que subscriu considera que s’ha desestimar l’allegació presentada, ja que
aquesta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de reclamació
administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL, atès que no esta contemplada en cap
dels supòsits descrits en el precepte abans esmentat per poder realitzar una reclamació al
pressupost.
IV.- La segona de les allegacions realitzades pels delegats de personal, cal destacar el
següent,
En el primer dels punts, es posa de manifest pels delegats que l’ajuntament està sotmès a
un Pla d’ajustament, i “que va servir com a pretext per acomiadar a tres persones i per a
reduir la jornada i els sou de tres treballadors més, dos dels quals continuen a mitja
jornada hores d’ara”.
Com s’ha indicat amb anterioritat, la competència de autoorgantizació, i la potestat de
programación o planificación, la té l’ajutamet, y aquest no sol esta programant o
planificant els recurs humans de l’ajuntament, sinó que també els recursos econòmics,
diners públics que els ciutadans de la Roca del Vallès posen a disposició de l’ajuntament
a traves dels impostos, taxes i preus públics, i que aquest ha de fer un bon us d’ells per
poder, en primer lloc donar serveis als ciutadans, i en segon lloc sanejar els comptes
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públics, i que la crisis que envolta a tota l’econòmica, a nivell mundial i estatal, no es un
núvol pels ajuntaments, sinó una realitat i per aquest motiu s’ha de gestionar aquests
recursos, motiu pel qual s’ha de contractar i mantenir el personal necessari per poder
realitzar les tasques i funcions a realitzar, en la mesura necessària. Per aquest motiu, creien
que les paraules dels delegats de personal han estat desafortunades i inapropiades.
D’altre banda, sorprèn la manifestació realitzada en el paràgraf tercer de l’allegació
primera, en la qual considerem que la reunió que va mantenir els membres de
l’ajuntament amb els membres de l’Ajuntament, en data 23 de maig, en la qual es va
donar informació a la creació d’una nova plaça de Tècnic de Serveis Econòmics, així
com de la plantilla i relació de llocs, que serien aprovats en sessió plenària van semblarles unes explicacions
“parcials, inconcretes i incompletes”.
“Atenent a aquestes circumstàncies i al fet que es va mostrat una total falta de respecte
vers els treballadors i treballadors d’aquest ajuntament, els membres del Comité Unitari de
treballadors, no varem poder signar l’acta de la reunió que se’ns va lliurar perquè els
canvis comentats no havien estat prèviament pactats amb aquest Comité”.
Es van donar les explicacions complertes i de forma motivada del perquè es crea una
plaça de Tècnic de Serveis Econòmics, posant sobre la taula la informació i donant una
copia en aquell acte als delegats del personal, al qual se’ls va informar que estaven a
disposició d’ells el personal de Recursos Humans, i a data d’avui no ha hagut cap tipus
consulta o revisió de l’expedient que hi va anar a ple per part d’ells.
En relació amb la documentació que es demana del pressupost, tenen dret a revisar
l’expedient del pressupost d’allò que tingui relació amb el capítol I, o sigui amb el
personal que forma part dels treballadors de l’ajuntament, motiu pel qual es pot donar
accés a l’expedient, i únicament facilitar copia de la plantilla i relació de llocs de treball,
amb els retribucions del personal de l’ajuntament.
Tot i així, cal destacar que en data 7 de juny de 2013, el servei d’Intervenció va facilitar
una còpia de tots el documents sollicitats pel Comitè Unitari, la qual no va ser recollida
per aquests, per la qual cosa en data, 21 de juny d’enguany, es va resoldre formalment,
en el mateix sentit, fer entrega de les còpies sollicitades..
El tècnic que subscriu considera que s’ha desestimar l’allegació presentada, ja que
aquesta no es pot considerar com un dels supòsits de causes de reclamació
administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL.
CONCLUSIÓ
El tècnic que subscriu considera que s’han desestimar les allegacions presentades, ja que
aquestes no es poden considerar com un dels supòsits de causes de reclamació
administrativa previstos a l’article 170.2 del TRLRHL. “
Vist el que disposen els articles 169 i 170 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, l'adopció
dels següents acords:
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PRIMER. Desestimar les allegacions presentades pel Sr. Francisco Garcia Lorenzana, en
representació al Grup municipal del PSC en base a les consideracions jurídiques
exposades a l’informe transcrit.
SEGON. Desestimar les allegacions presentades pel Comitè Unitari de Treballadors de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en representació de tots els treballadors de la
Corporació en base a les consideracions jurídiques exposades a l’informe transcrit.
TECER. Aprovar definitivament el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a
l’any 2013 amb els següents estats d’ingressos i despeses:
ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9

DESPESES
DENOMINACIÓ
PERSONAL
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

CRÈDITS INICIALS
3.505.637,76
4.498.296,56
239.739,74
691.924,28
1.394.039,17
0,00
150.000,00
1.127.314,92
11.606.952,43

ESTAT D’INGRESSOS
INGRESSOS
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓ
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I PREUS PÚBLICS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

PREVISIONS INICIALS
5.635.810,92
167.022,00
2.047.325,77
2.471.011,57
32.800,00
0,00
1.102.982,17
150.000,00
0,00
11.606.952,43

QUART.- Aprovar les Bases d’Execució que acompanyen el Pressupost, segons la redacció
donada.
CINQUÉ.- Aprovar la plantilla de Personal de l’Ajuntament, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris i personal laboral, i publicar-la al BOP i al DOGC.
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SISÉ.- Aprovar la relació de llocs de treball, que figura a l’expedient administratiu i publicarla al BOP i al DOGC.
SETÈ.- Publicar el pressupost definitivament aprovat i resumit per capítols en el BOP de
Barcelona.
VUITÈ- Notificar aquest acord als interessats.
NOVÈ- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de Catalunya
a través del Departament de Governació i Administracions Públiques.”

B-2. Iniciació de l’expedient d’ocupació directa per a l’establiment del sistema urbanístic
de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant Sadurní entre el C/ Lluís Millet i el C/
Tenor Viñas

Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia que tracta de la iniciació de
l’expedient d’ocupació directa per a l’establiment del sistema urbanístic de
comunicacions, vial i equipament viari del C/ Sant Sadurní entre el C/ Lluís Millet i el C/
Tenor Viñas.
Bé, aquest és un aspecte important per poder començar el que anomenem anella viària
que allibera el centre del poble del trànsit, especialment allibera el carrer Catalunya d’un
dels sentits de circulació i permet l’ampliació de voreres i dignifica el centre, humanitzantlo i fent-lo més transitable per les persones i limitant el pas dels vehicles. Concretament,
afecta a l’extrem de la part inferior de la imatge. En aquest moment, el carrer Sant Sadurní
es troba obert fins aquí, fins al carrer Lluís Millet, un carrer que no arriba fins aquí, diguéssim
aquest és l’extrem de la zona esportiva, l’extrem on es troba actualment les pistes de
petanca i el que es proposa és la continuïtat d’aquest vial fins al límit del carrer Tenor
Vinyes, resseguint el límit de la Unitat d’Actuació número 9, ja que el carrer de Sant Sadurní
longitudinalment té la seva meitat dins de la Unitat d’Actuació número 9 i, per tant,
l’obligació correspon a la Junta de Compensació d’aquest sector i l’altre meitat està dins
del Pla Parcial de la Molinada, un Pla Parcial que no ha constituït Junta de Compensació,
que no ha fet cap pas per desenvolupar-se i que en canvi, està qualificat pel Pla General
com a sistema general. Com a tal sistema, l’Ajuntament pot avançar la seva organització,
encara que després repercuteixi sobre el secor del pla de la Molinada el que fem, en
aquest moment, és iniciar aquest expedient per obtenir la disponibilitat dels terrenys
d’aquest mig carrer. En aquesta imatge que està invertida respecte de la que veiem
abans, comencem a veure com es produeix aquesta necessitat de la disponibilitat dels
terrenys d’interès públic. Aquest és l’eix del vial i a partir d’aquí fins aquí està urbanitzat,
aquest és el límit de la petanca, de la zona esportiva i hem d’urbanitzar d’aquí en direcció
a Vilanova, per entendre’ns, ara he saltat d’imatge, aleshores el que estem fent, no sé
perquè em salta... el que estem fent és obtenir aquests... és que em salta tota l’estona...el
que està senyalat amb les A-1, A-2 , B-1, B-2, C-1, C-2 , que això serien les parcelles de
propietats que estan fora de la Unitat d’actuació número 9 i estan dins del Pla de la
Molinada, A, B, C són diferents propietaris el subindex 1 o 2 depèn de si és una ocupació
definitiva per passar-hi el vial o de si és una ocupació o és una ocupació temporal perquè
s’hi faci el talús de terres que contenen un vial que va més enlairat. Això dóna peu a
diferents indemnitzacions en funció de si està dins de la subzona amb el subíndex 1 o amb
el subíndex 2, el tram següent que no ens cabia en una sola imatge, és el que veiem aquí.
Ja estaríem arribant al carrer tenor Vinyes que està aquí a l’esquerra de la imatge. El
perllongament del carrer Enric Granados i això afecta a una quarta propietat, són 4
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propietaris dels afectats, la D-1, que seria l’ocupació temporal, la D-2 i la D-3, la D-2 afecta
a un sistema general d’equipaments i la D-3 a un vial general que és el propi carrer Tenor
Vinyes que s’ha de continuar tirant avall. Això també en el plànol anterior ho veiem al A-2,
B-2, C-2 afecten al sistema general d’equipaments que són aquestes equipacions
temporals amb els talussos en el moment en què facin aquests equipaments es corregiran
les terres i, per tant, passaran a tenir una altra configuració física a aquestes terres. Això
afecta a quatre propietaris que estan aquí definits en funció de les lletres que corresponen
a les diferents parcelles A, B, C, D. En principi, hi ha una valoració, hi ha una
“superficieciació” i una indemnització. S’afecten en el cas A, 67,34 metres quadrats
d’ocupació directa i 21, 70 d’ocupació temporal d’equipaments. En la propietat B 110 m2
de superfície d’ocupació directa i 54,73 d’ocupació temporal d’equipaments. En el cas
de la propietat C són 195, 17 m2 d’ocupació directa, 49 d’ocupació temporal
d’equipaments i en el cas de la parcella de propietat D, 498,59 m2 d’ocupació directa,
414,14 d’ocupació temporal en zona d’equipaments i 54,11 en zona de vialitat per
continuar el carrer Tenor Vinyes. Això té unes valoracions que, com poden veure, són
baixes. Són baixes perquè la propietat no perd els drets urbanístics, la propietat continua
estan dins del Pla Parcial de la Molinada amb tots els seus drets íntegres i, per tant, això
que afecta a aquests metres quadrats que hem dit. En el cas de la parcella A té una
indemnització total de 98, 72. La parcella 2, 167, 01 €, la C 282,29 €, la D 740,81 €, per tant,
l’Ajuntament ha de tenir una disponibilitat de 1.288,83 € per obtenir la disponibilitat
d’aquests terrenys per iniciar la urbanització d’aquest carrer Sant Sadurní que és el que
permetrà el trànsit de l’anella viària en sentit sud i alliberar el carrer Catalunya, deixant el
trànsit només en sentit nord. Alliberar el carrer Catalunya del trànsit en sentit sud. Per fer
aquest expedient d’ocupació directa, s’ha parlat amb tots els propietaris, s’ha anat sobre
el terreny, s’ha topografiat i s’ha fet el que podríem dir una “atermanament” en castellà
se’n diu “deslinde” , “L’atermanament” s’ha fet consensuat de tal manera que cada
propietat tingués clar quins són els seus límits i no hi haguessin discussions, no hi ha hagut
cap problema i està tot clarament definit i carament delimitat. Algun comentari? Sr. Dani
Martín, d’Iniciativa per Catalunya- Verds?
Sr. Martín.- Uno muy breve. Una buena noticia para el pueblo que es que una calle que
ahora mismo no tiene salida. Se va a seguir abriendo y que, por lo tanto, mejoraremos la
viabilidad y demás y lo que decimos siempre y eso es una buena noticia y yo creo o al
menos des del punto de vista de Iniciativa per Catalunya – Verds, una mala noticia que es
que empezamos la “anella viària” con todos los problemas que hemos hablado en las
distintas comisiones y en los presupuestos. Esto, este caso de la “anella viària” lo que
provocó el voto negativo de Iniciativa al presupuesto en su momento y el que ha seguido
provocando el voto negativo anterior y, por lo tanto, nuestro voto en este caso está
también bastante claro, votaremos no a este punto. Gracias.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Martín. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, doncs nosaltres al contrari com seguint la coherència que hem portat des del
principi, creiem que l’anella viària és necessària i que això és un pas per dur-la a terme,
doncs votarem favorablement en aquest punt. Gràcies
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més?
Bé, doncs jo una miqueta voldria sortir al pas de les bones i males notícies que ens
trasllada el Sr. Dani Martín en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds perquè poder hi ha
una certa contradicció, quan la bona notícia és que s’obre un carrer del poble, vol dir
que es completa la trama viària que va definir en el seu dia el pla general, el Pla General
que és l’eina de la qual ens vam dotar l’any 91, fa 22 anys per poder desenvolupar el
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nostre municipi i aquests carrers estan assenyalats, estan aprovats des de fa molts anys i
podríem dir que porten un cert retard en la seva execució. L’obertura de nous carrers,
sempre permet la creació de xarxa, la creació de trama urbana i l’ampliació i, per tant,
permet desllorigar moltes coses quan les trames urbanes es troben taponades com ens
succeeix en aquest cas en el carrer Indústria, plaça de l’Era, en el conjunt de carrers
Hermenegild Carrera- Lluís Millet, llavors aquest taponament que tenim que collapsa el
centre que impedeix recuperar l’espai públic per a usos humans, per la collectivitat, per
la convivència cívica, doncs realment jo crec que aquí el que estem fent nosaltres és una
gran aposta per l’espai públic, per a la utilització de l’espai públic com espai de
convivència i perquè l’espai públic sigui fins i tot el dinamitzador de l’economia local, en
l’àmbit de la creació d’activitat, de la creació de comerç, de la creació de zones de
passeig, de prioritzar el vianant per davant del vehicle i això, a mi, només se m’acudeix
qualificar-ho de bona notícia, per tant, el que és l’obertura de carrers, el que és la creació
de trama, la creació de xarxa, el que és aquesta ampliació en zones de continuïtat
urbana, en zones annexes a trames viàries collapsades per un cert obsoletisme d’un
urbanisme que no va tenir en compte una certa trama en anys anteriors, doncs en aquest
moment, aquí tenim l’oportunitat de desembussar aquesta situació i donar peu al que
anomenem anella viària, poder anella viària no és el nom més afortunat del món, però sí
que permet explicar, d’una manera molt clara, que és per on han de circular els vehicles,
alliberant el centre pels vianants i això poder és més fàcil d’entendre. La gran virtut de
deixar passar els vehicles per aquest carrer en sentit sud és que recuperem un carrer
importantíssim, una trama històrica, una trama ancestral en el municipi molt potent com és
el carrer Catalunya i que, per tant, permetrà que tot aquest centre urbà de la plaça de
l’Era i entre els carrers de la carretera d’Òrrius, Tenor Vinyes i aquest centre de la plaça de
l’Era, doncs recupera una activitat que ara és impossible és un carrer intransitable, és un
carrer amb voreres de 90 cm, amb fanals al mig, impossible per l’accessibilitat, ja no de
persones amb mobilitat reduïda, sinó de qualsevol persona que ha de baixar a la calçada
i que ha de conviure amb un trànsit que poder hem tingut una confusió amb tota aquesta
explicació, no és un trànsit intens, però és un trànsit incòmode, és un trànsit que d’alguna
manera ocupa un espai de poble massa estret i llavors el que hem de fer és guanyar una
part d’aquesta secció del carrer Catalunya, guanyar un carril, guanyar tres metres pe la
convivència cívica pel vianant per poder tenir usos molt més interessants i molt més lògics
en el centre del poble, per tant, no veig la mala notícia per enlloc, si me la vol explicar,
doncs torna a tenir la paraula.
Sr. Martín.- Yo con mi pequeño comentario no quería volver a reiniciar las discusiones que
hemos tenido eternas. Yo, algo muy fàcil, yo sí que me leí el Plan General, no tan bien
como usted probablemente, pero en ese mapa hay una cosa que es muy interesante, si
la aprobación el carrer Santa Sadurní fuera hasta donde marca el Plan General, el voto
de Iniciativa sería positivo, como la prolongación del Plan General, la prolongación de
Sant Sadurní, no es la que marca el Plan General, sino que se está modificando y se
convierte el centro de la Roca en un fortín donde vamos a dificultar la viabilidad de todos
los vecinos de este municipio, por eso es nuestro voto negativo y es volver a rememorar
todas las discusiones que hemos tenido. La solución está ahí, en el mismo mapa que tu has
puesto, prolonguemos el carrer Sant Sadurní hasta el final que es nuestra postura des del
principio y no vamos a discutir más, no quiero convencer a nadie porqué ya lo hemos
discutido muchas veces, ni CIU va a convencer a Iniciativa ni Iniciativa va a convencer a
CIU i es ni de buenas ni de malas noticias, es un tema de división del pueblo. Si algún día
me convencéis de que con esa Anella viària no se convierte el centro del pueblo en un
fortín, pues lo dije i lo repito, vendré al pleno i diré me equivoqué y ya está, es así de fácil.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín. Algun comentari més Sr. Albert Gil? Algun
comentari més?
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Bé, jo la bona i mala notícia ho ha dit vostè, no ho he dit jo. Jo he volgut sortir al pas
d’aquesta contradicció. A veure, si he volgut sortir al pas és perquè em sorprèn que un
partit com Iniciativa per Catalunya Verds es pugui posar en contra d’un projecte com
aquest que humanitza el centre del poble i dóna prioritat al vianant i als usos de limitació
del vehicle privat, és a dir, que quan vostè parla de fortín suposo que es refereix a això,
que estem limitant el pas de vehicles, estem disminuint el pas de vehicles, això vol dir
disminució de la contaminació atmosfèrica, del soroll, estem humanitzant el poble i aquest
hauria de ser un projecte compartit per tots els grups i això és el que ens sorprèn i fins i tot
aquest projecte d’urbanització de la Unitat d’actuació número 9 no l’ha aprovat aquest
equip de govern, sinó que ja el va trobar aprovat l’any 2007, per tant, amb aquesta
situació, nosaltres el que hem fet és agafar aquest projecte aprovat, donar-li sentit de
model de municipi humanitzat, no de vialitat de doble sentit, no de vialitat lliure i cadascú
passi amb el vehicle per on vulgui amunt i avall que és com estava aprovat i li hem donat
aquesta definició de sentits de trànsit que és l’anella viària i aquest és un projecte
importantíssim i avui és un dia important, avui estem fent un pas fonamental per la
disponibilitat pública d’uns terrenys que estan en mans privades. Suposo que això
Iniciativa sona, jo estic d’acord amb vostè en què tan de bo poguéssim portar el carrer
Sant Sadurní fins a baix de tot. Això val molts més diners. Això probablement necessitaríem
1.500.0000 € més i hem d’anar pas a pas. Aquest carrer que vostè ha dit que semblava
que s’acabava aquí i no anava enlloc, doncs resulta que sí que va enlloc i l’administració
pública que té pocs recursos, que els recursos són escassos, primer fem un passet, arribem
fins al carrer Indústria, després fem un passet, arribem al límit de Lluís Millet i ara fem un
altre passet i arribem al límit de tenor Vinyes. Esperem poder fer aviat el següent pas i
arribar una altra vegada a la carretera de Vilanova i tancar l’anella en el seu sentit natural
i tancar el by pass del carrer Tenor Vinyas, totalment d’acord, però el Pla parcial de la
Molinada, durant els 22 anys de vigència del Pla General, ningú l’ha desenvolupat, cap
equip de govern i vostès han estat en un equip de govern també un mandat, 4 anys,
poder algun altre any més i hi ha hagut altres grups governant que no han desenvolupat
mai aquests sectors, quan el Pla General marcava un Pla d’etapes de 8 anys, per tant, a
l’any 99 havia d’haver estat completat això i estem a l’any 2013. Jo crec que hem trobat
un fórmula molt bona per humanitzar el poble i que l’hauríem de compartir tots i a mi
m’agradaria, per això insisteixo, m’agradaria que estiguéssim tots en aquest mateix vaixell i
espero que al final un dia pugui agafar-se les paraules que ha dit avui i venir aquí i dir-nos:
escolta’m teniu raó, això funciona i heu recuperat el centre del poble pels ciutadans, per
la gent, per les persones, pels usos cívics, per humanitzar el poble, pels usos comercials i
per la recuperació econòmica i per limitar el pas de vehicles i per fer un poble molt més
habitable.
Passem a votació
Sí, s’aprova per 9 vots favorables i 8 vots negatius.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova per 9 vots favorables, manifestats pels regidors
dels grups municipals de CIU, del P.P i d’ERC i 8 vots en contra, manifestats pels regidors
dels grups municipals, el dictamen, el qual, literalment, diu:
“Vist que en data 08/07/13 amb NRGE 4273/13 el Sr. Josep Barberillo Gesa en
representació de GESA S.L. presenta per triplicat, i per encàrrec de l’Ajuntament, un
projecte per l’ocupació directa de terrenys del SPM-5 afectats per la perllongació
del C/ Sant Sadurní entre el C/ Lluís Millet i el C/ Tenor Viñas.
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Atès que l’Ajuntament de la Roca té la intenció d’executar una anella viària en la
Roca Centre per tal de descongestionar el C/ Catalunya i millorar la circulació del
municipi.
Atès que aquest projecte coincideix amb el desenvolupament de la UA-9, per on ha
de transcórrer part de la circulació, però la meitat del C/ Sant Sadurní, carrer per on
ha de passar l’anella viària, està dins del sector SPM-5.
Vist que a data d’avui ja s’ha aprovat el projecte de reparcellació i d’urbanització
de la UA-9, essent aprovat aquest últim per Junta de Govern Local en data 03/05/07;
i els propietaris estan ultimant l’inici de les obres d’urbanització.
Atès que encara no s’ha iniciat el desenvolupament del sector de sòl urbanitzable
SPM-5.
Atès que els terrenys que el projecte planteja ocupar directament són terrenys
afectats per sistemes en el futur planejament a desenvolupar.
Vist l’informe emès per l’Àrea de Serveis centrals en data 12/07/13 sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir per portar a terme l’ocupació directa, per tal
d’avançar l’ocupació d’uns terrenys dins del sector SPM-5 afectats per sistemes.
Vist que s’ha realitzat una relació detallada i valorada dels béns i drets que s’han
d’ocupar.
Atès que en data 10/07/13, els Serveis Tècnics Municipals han emès informe sobre la
relació de terrenys i propietaris afectats per l’ocupació directa, amb indicació dels
aprofitaments urbanístics corresponents a cadascun d’aquests i sector o polígon
d’actuació urbanística on cal fer efectius els seus drets.
Vist l’informe emès per intervenció de 12/07/13 sobre la fiscalització de la despesa.
De conformitat amb allò que estableix l’article 112 de la llei d’expropiació forçosa i
l’article 3.4 del Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
d’Expropiació Forçosa, i demés legislació concordant, bàsicament, establerta per
l’article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 03 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei d'urbanisme de Catalunya i els articles 215 a 219 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
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.- INICIAR expedient d’ocupació directa per a l’establiment del sistema
urbanístic de comunicacions, vial i equipament vari del C/ Sant Sadurní entre el C/
Lluís Millet i el C/ Tenor Viñas, en els terrenys que es relacionen tot seguit pertanyents
als titulars que també es detallen, així com l’aprofitament urbanístic que els
correspon i el sector SPM-5 on aquesta s’ha de materialitzar:
* FINCA A
—
Finca a ocupar:
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“PIEZA DE TIERRA en la Roca del Vallès, de superficie mil doscientos cuarenta metros
sesenta y siete decímetros cuadrados. LINDA: al sur con finca segregada, al Oeste,
con Domingo Arance; al Norte, con finca de Don José Pont, mediante camino; y al
este, con José Bramona.”
“De la finca consta practicada una segregación de una porción de terreno de
superficie 57,06 metros cuadrados, expresándose en la nota de fecha 25 de enero
de 2011, motivada por dicha segregación, que la superficie de la finca que nos
ocupa ha quedado reducida a 1.183 m2, resto que no viene expresamente descrito
en el Registro”.
—

Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en els plànols
Peça de terreny de forma trapezoïdal que es troba situada al carrer Sant Sadurní del
T.M. de la Roca del Vallès. Té una superfície de seixanta-set metres metres amb
trenta-quatre decímetres quadrats. Destinada en la seva totalitat a vialitat del carrer
Sant Sadurní.
Limita:
Nord
Sud
Est
Oest

—
—

—
—
—

—
—
—

C/ Sant Sadurní
Juan Merín Mancera i Fernanda Cárdenas Mancera
Part de la Unitat d’actuació núm. 9 i C/ Lluís Millet
Resta de finca

Titular: Martí Aymà Nebot.
Referència Registral: Finca 1529 foli 83 tom 2147 llibre 137, inscripció 5ª La
Roca del Vallès Registre de la Propietat número 3 de Granollers. IDUFIR
08079000245591
Referència cadastral: 3541040DG4034S0001YY
Superfície a ocupar: 67,34 m2
Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en al titular en compensació
a l’ocupació directa del seu terreny: 15,70 unitats (5,14 m2 de sostre residencial i
10,56 m2 de sostre comercial)
Indemnització procedent per l’ocupació directa: 92,53 €
Indemnització procedent per l’ocupació temporal: 6,20 €
Càrregues:
Dret a servitud de pas a favor d’Aigües del Ter i del Llobregat, empresa pública.
* FINCA B

—

Finca a ocupar:
“PORCIÓN DE TERRENO de cabida treinta y una áreas cuarenta centiáreas, situada
en el término de la Roca del Vallès, calle Sant Sadurní, sin número, Sector Suboest de
La Roca, 9. Lindante: al Norte, con otra finca que adquirió José Pont, mediante
camino; al Sur, con una acequia y con una finca segregada de don Domingo
Arance Padrós perteneciente a la UA-9; al Este, con finca de la misma procedencia
que adquirió Martín Aymà; y al Oeste con finca que adquirió Francisco Estapé,
mediante acequia, y en parte con otra que adquirió Esteban Fortuny, mediante
camino.”

—

Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en els plànols

23

Peça de terreny de forma trapezoïdal que es troba situada al carrer Sant Sadurní del
T. M. de la Roca del Vallès. Té una superfície de cent deu metres amb divuit
decímetres quadrats. Destinada en la seva totalitat a vialitat del carrer Sant Sadurní.
Limita:
Nord
Sud
Est
Oest
—
—

—
—
—

—
—
—

Martí Aymà Nebot
Movert-Ju S.A.
Unitat d’actuació número 9
resta de finca

Titular: Juan Merín Mancera i Fernanda Cárdenas Mancera
Referència Registral: Finca 1530 foli 8 tom 2152 llibre 138 inscripció 8a de la
Roca del Vallès Registre de la Propietat número 3 de Granollers . IDUFIR
08079000258850
Referència cadastral: 3541039DG4034S0001QY
Superfície a ocupar: 110,18 m2
Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en al titular en compensació
a l’ocupació directa del seu terreny: 25,68 unitats (8,41 m2 de sostre residencial i
17,27 m2 de sostre comercial)
Indemnització procedent per l’ocupació directa: 151,39€
Indemnització procedent per l’ocupació temporal: 15,63€
Càrregues:
Dret de servitud de pas a favor d’Aigües del Ter i del Llobregat, empresa pública.
* FINCA C

—

Finca a ocupar:
“PORCIÓN DE TERRENO sita en término municipal de La Roca del Vallès, de superfície
tres mil cuatrocientos cinco metros cuadrados. LINDA: Al Norte, con finca del
Ayuntamiento de La Roca; al Sur, con finca de José Maria Pujadas y Movert-ju S.A.; al
Este, con Movert-ju S.A., y al Oeste, con finca Martí Aymà Nebot y finca de Domingo
Arance.”
“De la finca y de su linde este, se segregó una porción de terreno de superficie
2.924,79 m2, expresándose en la nota de fecha 7 de noviembre de 2011, motivada
por dicha segregación, que la superficie de la finca que nos ocupa ha quedado
reducida a 480,21 m2, resto que no viene expresamente descrito en el Registro.”

—

Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en els plànols
Peça de terreny de forma trapezoïdal que es troba situada al carrer Sant Sadurní del
T.M. de la Roca del Vallès. Té una superfície de cent noranta-cinc metres amb disset
decímetres quadrats. Destinada en la seva totalitat a vialitat del carrer Sant Sadurní.
Limita:
Nord
Sud
Est
Oest

Juan Merín Mancera i Fernanda Cárdenas Mancera
Josep Maria Pujadas Rovira
Carrer Sant Sadurní s/n i Unitat d’actuació núm. 9
Resta de finca que es segrega
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—
—
—
—
—

—
—
—

Titular: MOVERT-JU S.A.
Referència Registral: Finca 6551 foli 36 tom 1977 llibre 98 de la Roca del Vallès
Registre de la Propietat número 3 de Granollers. IDUFIR 08079000148908
Referència cadastral: 3541019DG4034S0001DY
Superfície a ocupar: 195,17 m2
Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en al titular en compensació
a l’ocupació directa del seu terreny: 45,49 unitats (14,89 m2 de sostre residencial i
30,60 m2 de sostre comercial)
Indemnització procedent per l’ocupació directa: 268,16 €
Indemnització procedent per l’ocupació temporal: 14,13 €
Càrregues:
Dret de servitud de pas a favor d’Aigües del Ter i del Llobregat, empresa pública.
* FINCA D

—

Finca a ocupar:
“RÚSTICA.- PIEZA DE TIERRA, regadío con el agua llamada del Molino de la Roca, y
por medio de dos acequias denominadas la una Rech del Mitg y la otra Rech de la
Molinada o de Can Tonico, de cabida una cuartera y cinco cuartanes, equivalentes
a cincuenta y una áreas, ochenta centiáreas y veinticuatro decímetros cuadrados, o
la que en si contenga dentro de sus lindes, sita en la Partida El Pla, término de La
Roca del Vallès. Lindante: Oriente, don Saturnino Pont; Mediodía, don Saturnino
Pujadas; Poniente, don Saturnino Pont, mediante acequia del Rech del Mitg; y Norte,
sucesores de don Francisco Flaquer.”
“De la finca y por sus lindes Norte y Este se segregó una porción de terreno de
superficie 3.519,56 m2, expresándose en la nota fecha 11 de noviembre de 2011,
motivada por dicha segregación, que la superficie de la finca que nos ocupa ha
quedado reducida a 1.660,68 m2, no constando expresamente descrito el resto que
queda de dicha finca.”

—

Finca resultant que s’ha d’ocupar: identificada en els plànols
Peça de terreny de forma trapezoïdal que es troba situada al carrer Sant Sadurní del
T.M. de la Roca del Vallès. Té una superfície de quatre-cents noranta-vuit metres
amb cinquanta-nou decímetres quadrats. Destinada en la seva totalitat a vialitat del
carrer Sant Sadurní.
Limita
Nord
Sud
Est
Oest

Movert-ju S.A.
Resta de la finca
Carrer Sant Sadurní s/n i unitat d’actuació núm. 9
Resta de la finca

—
—

Titular: José Maria Pujadas Rovira
Referència Registral: Finca 663, anterior 145, Foli 183 tom 2178 llibre 143 de la
Roca del Vallès Registre de la Propietat número 3 de Granollers. IDUFIR
08079000308463
—
Referència cadastral: 3541021DG4034S0001RY
—
Superfície a ocupar: 498,59 m2
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—

Aprofitament urbanístic que li correspon al titular en al titular en compensació
a l’ocupació directa del seu terreny: 116,20 unitats (38,04 m2 de sostre residencial i
78,16 m2 de sostre comercial)
—
Indemnització procedent per l’ocupació directa: 685,06 €
—
Indemnització procedent per l’ocupació temporal: 55,74 €
—
Càrregues:
Lliure de càrregues segons el certificat de domini i càrregues emès pel registre. No
obstant tal com es pot veure grafiat en els plànols i per coherència amb la resta de
finques confrontants, es sollicita al registre que inscrigui un dret de servitud de pas a
favor d’Aigües del Ter i del Llobregat, empresa pública.
SEGON.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de
premsa periòdica de més divulgació, en l’àmbit municipal, així com en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en el web municipal, la relació de terrenys i propietaris
afectats per l’ocupació directa, amb indicació dels aprofitaments urbanístics
corresponents a cadascun d’aquests i sector o polígon d’actuació urbanística on
s’han de fer efectius els seus drets, per tal que per termini de quinze dies els
interessats presentin les allegacions que considerin convenients.
TERCER.- NOTIFICAR personalment a les persones propietàries i titulars de drets inscrits
en el Registre de la Propietat i a la resta de persones titulars de drets que siguin
coneguts, l’ocupació prevista i de l’aprofitament urbanístic assignat als terrenys, així
com del sector o polígon d’actuació urbanística on aquest es farà efectiu, amb
atorgament d’un període d’audiència per termini de quinze dies.
QUART.- ENTENDRE aprovada definitivament la relació de terrenys i propietaris
afectats per l’ocupació directa relacionada en el punt primer en el cas que durant
el període d’informació pública i audiència no es presenti cap allegació. En cas
contrari, caldrà un nou acord plenari.
CINQUÈ.- FACULTAR a l’alcalde Rafael Ros i Penedo tan àmpliament com en dret
sigui necessari per a l’efectivitat del present acord i la formalització dels documents
que en dret corresponguin.

Si, Sr. Dani Martín?
Sr. Martín.- Creí que habíamos quedado que en el turno que usaba el Sr. Alcalde no iba a
hacer ningún tipo de alusiones, ningún tipo de introducción de temas nuevos ni nada
parecido. Como veo que no se cumple, a partir de ahora veremos qué hacemos.
Sr. Alcalde.- Bé, jo intento no introduir temes nous, he parlat de l’anella viària i si...
Sr. Martín.- Hemos hablado del Pla de la Molinada, hemos hablado de un montón de
temas, quiero decir que, a ver, era simplemente, aprobar carrer Sant Sadurní, punto.
Sr. Alcalde.- Bé, jo en tot cas, sempre hi haurà un torn de rèplica si es tracta algun tema
per allusions, per suposat.
Passem al tercer punt de l’ordre del dia...
Sr. Estapé.- Sr. Ros, Sr. Ros, ens agradaria afegir-nos al comentari que ha fet el Sr. Dani
Martín Oller en el sentit que el Sr. Alcalde té el torn de cloenda.
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Sr. Alcalde.- Correcta
Sr. Estapé.- I per tant, li demanem respectem a que si vostè en el torn de cloenda
introdueix nous temes de debat, això desvirtua tot el debat prèviament. Li demanem un
respecte a la resta d’intervencions i un respecte a la institució que vostè representa i que
faci servir el seu càrrec per cloure, no per iniciar nous debats.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé per la seva aportació i el seu matís. Suposo que tindrà en
compte i consideració, respectar-me la llibertat d’expressió.

B-3. Iniciació de l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis municipals,
per un import fixat, com a màxim, per a l’adjudicació del contracte de fins a 200.169,05 €
anuals, IVA no inclòs i quatre anys de durada.
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia.
Iniciació de l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis municipals, per
un import fixat, com a màxim, per a l’adjudicació del contracte de fins a 200.169,05 €
anuals, IVA no inclòs i quatre anys de durada.
Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Portem a aprovació la nova contractació del servei de
neteja d’edificis municipals. L’import màxim anual per la contractació és, com ja hem dit,
200.000 € en números rodons, més IVA. Amb una durada prevista de quatre anys
prorrogable per un màxim de 2 anys més, per tant, serien 4 més 2.
És un contracte molt similar al que tenim actualment en vigor, és un contracte que s’ha
vist incrementat aproximadament en un 20 % respecte de l’import que teníem l’any
anterior, això va formar part de les negociacions que es van portar a terme per
l’aprovació del pressupost i va ser un dels temes que es va posar sobre la taula, la
possibilitat d’ampliar la partida d’aquest contracte per poder millorar i per poder donar,
potser, un millor servei a alguna escola, això està previst. Està previst una bossa d’hores
que es podrà dedicar o bé a aquestes actuacions especials en escoles o bé a altres tipus
de actuacions. En aquest sentit parlem d’uns 20.000 € més respecte del que teníem fins
ara, per tant, una aposta a intentar millorar en la mesura que és possible i en la mesura
que el nostre pressupost ens ho permet, aquest servei. És un contracte en el qual afegim
nous control horaris en aquells espais en què tenim més personal, com són les escoles i el
plec marca la possibilitat que en les escoles s’hi installin sistemes de control de presència
per part de l’adjudicatari, de manera que tinguem la seguretat que tothom està
treballant i que es fan les hores que s’han de fer, fins ara això s’està fent d’una manera
més, diguem-ne personal, hi ha personal de l’Ajuntament que ho ha fet en algun moment
i ara també es continua fent d’aquesta manera. Tindrem un control en aquest sentit i és
una cosa que hem de fer, és a dir, és un tema de gestió i no és massa cosa més, per tant,
l’import total estaria al voltant de 242.000 €, la partida pressupostària en el pressupost de
2013, ja està prevista i en principi, és el que hem de dir. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari?
Passem a votació?
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Sí, aprovat per 10 vots favorables i 7 abstencions
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per 10 vots a favor, manifestats pel regidors dels
grups municipals de CIU, del P.P., d’ICV-EUIA i d’ERC i 7 abtencions, manifestades pels
regidors dels grups municipal del PSC, el dictamen, el qual, literalment, diu:
“En data 31 de maig de 2013 l’Enginyer de serveis ha formulat informe pel que
manifesta que considera necessari iniciar els tràmits necessaris per a la nova
contractació de servei de neteja d’edificis municipals.
L’import màxim fixat per a la present contractació és de 200.169,05 euros per una
anualitat, exclòs l’IVA, amb una durada prevista de quatre (4) anys, prorrogable per
un màxim de dos anys més, i amb l’opció que pugui modificar-se en un 20% del seu
import, essent doncs el valor estimat del contracte de 1.441.217,10 euros.
L’Ajuntament de La Roca del Vallès està amb pressupost prorrogat, en els termes
previstos a l’article 169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En aquest sentit, l’import total
dels recursos ordinaris ascendeix a 10.447.496,81 euros, quedant fixat el llindar del 10
% en 1.044.749,68 euros.
Pel que respecta al servei que es pretén contractar, el Pressupost municipal de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2012, en situació de pròrroga
reglamentària per al vigent exercici de l’any 2013, en els termes previstos a l’article
169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, incorpora l’aplicació pressupostària codificada
número 06 160 22700 “Neteja d’edificis municipals” amb crèdit suficient per suportar
la despesa estimada de l’any 2013 realitzant-se, en conseqüència, la corresponent
reserva de crèdit.
Finalment, manifestar que en l’aprovació del Pressupost municipal de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès per a l’any 2014 i següents, s’hauran de dotar de crèdit
suficient per donar compliment a les obligacions que comporten l’aprovació
d’aquest expedient de contractació.
S’han emès els informes de Secretaria i d’Intervenció en relació, respectivament, a
l’adequació dels plecs de clàusules administratives particulars a la legislació vigent
sobre contractació del sector públic així com respecte de la previsió d’existència de
crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals que corresponguin.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que
estableix la Disposició Addicional Segona i als articles 10, 109, 138, 142 i concordants
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple, de conformitat amb la
Disposició addicional segona del RDL 3/2011 i la Resolució d’Alcaldia núm. 760, de 30
de juny de 2011, de delegació de competències a la Junta de Govern Local.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:
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ACORDS
Primer.- INICIAR i APROVAR l'expedient de contractació del servei de neteja dels
edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 200.169,05 euros anuals, IVA no inclòs, i quatre anys de durada.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació d’aquest servei, per
procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, i sotmès a
regulació harmonitzada.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a
l’anualitat 2013, a càrrec de la partida 06 160 22700 “Neteja d’edificis municipals”
per import de 121.102,27 euros, inclòs l’IVA.
No obstant, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del
contracte als exercicis posteriors.
Quart.- CONVOCAR licitació, per procediment obert, tramitació ordinària, sotmès a
regulació harmonitzada per a l'adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, i, a aquests efectes, PUBLICAR l’anunci de la licitació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la
Unió Europea i al perfil del contractant municipal (www.laroca.cat) perquè en el
termini de quaranta dies comptats des de la data d’enviament de l’anunci a la
Comissió Europea perquè els interessats puguin presentar les proposicions que
considerin pertinents.
Cinquè.- DELEGAR en l’Alcaldia la potestat per efectuar el requeriment de la
documentació esmentada a l’article 151.2 del RDL 3/2011.
Sisè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i al servei municipal
corresponent.”
B-4. Adjudicació del contracte per a la gestió de l’escola bressol municipal de la Torreta
Sr. Alcalde.- Passem al quart punt de l’ordre del dia que tracta de l’adjudicació del
contracte per a la gestió de l’escola bressol municipal de la Torreta.
Té la paraula, la regidora d’Ensenyament, la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, com podeu recordar en el darrer ple de 30 de maig es
va iniciar l’expedient de contractació de l’escola bressol de la Torreta i bé, s’ha fet tot el
procediment, tot el procés. Finalment, només es va presentar un licitador i un cop oberts
els sobres i vista l’oferta que van presentar i que s’adiu a les condicions exposades, doncs
s’ha adjudicat la concessió a l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts. És una
empresa que ja està installada en el sector de les escoles bressols, gestionen una de les
escoles bressols de Vilanova, la del Masnou, alguna del Baix Llobregat, la de Santa
Coloma de Gramanet i bé, és una empresa que ja té molta experiència en el món de les
escoles bressol, és a dir, de l’ensenyament de 0 a 3 anys. Nosaltres entenem que només hi
ha hagut una empresa que s’ha presentat, entenem que és un moment difícil, que les
escoles bressol estan totes en una situació crítica, tenint moltes escoles de la comarca que
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han hagut de tancar l’escola sencera i que algunes escoles bressol municipals de
Granollers, per exemple, han tancat aules i bé, doncs nosaltres valorem molt l’aposta
d’aquesta empresa i esperem que treballant tots junts fem que l’escola bressol de la
Torreta sigui una molt bona escola bressol. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari? Sr. Albert Gil, en nom
d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, suposo que esperàvem que s’hi presentessin més empreses. Això és el que hi ha.
El que sí que es va fer una posta en el seu dia per part de tothom de demanar i de creure
que era necessària l’escola bressol de la Torreta, tenim l’edifici i ara hem de treballar
perquè això rutlli. Evidentment, aquestes coses sempre fan por per la situació actual, la
situació de que realment després hi hagi mancances o el que sigui, per tant, nosaltres
entenem que s’hi ha d’estar molt a sobre també del seguiment tan de l’actual de les
Orenetes, com ja s’ha anat fent com de l’escola bressol de la Torreta i esperem que tot
rutlli bé i que al final decideix per portar als nens a les escoles bressols municipals, que és
una primera etapa de creixement i que creiem que s’ha de potenciar i s’ha de seguir
lluitant per aquest sistema i en principi, doncs res felicitar que ara surti, que això tiri
endavant i qualsevol cosa que puguem ajudar doncs aquí estem. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari?
Bé, doncs jo, per cloure aquest punt, simplement doncs, el que voldria és felicitar-nos tots
plegats perquè, com ha dit la regidora d’Ensenyament, en un moment molt difícil pel
sector de l’escola bressol, una escola que es basa en la conciliació de la vida laboral i
familiar en un moment en què moltes persones, per desgràcia, no tenen feina i que, per
tant, no estan utilitzant aquest servei, perquè aquest servei també té un cost i,
evidentment, és difícil assumir-lo si no es té feina, doncs que una empresa s’hagi presentat,
evidentment, ens hagués agradat que aquesta licitació fos més oberta, però hem tingut
la sort que l’empresa que s’ha presentat té cara i ulls. Ha tingut una molt bona
presentació, una molt bona proposta pedagògica, que és el que com a govern municipal
cercàvem i, per tant, no és una adjudicació perquè només hi ha un adjudicatari, sinó que
és una adjudicació perquè la proposta pedagògica és molt interessant i ha tingut una
puntuació alta en la valoració que s’ha fet per part de els tècnics dels serveis
d’Ensenyament de l’Ajuntament. Amb això tenim la gran esperança i la gran illusió de
començar a donar aquest servei al barri de la Torreta, amb prudència, a poc a poc,
anant, posant bé les peces. Segurament, el primer any potser només es podrà obrir 1 o 2
aules, potser el segon any completarem ja tota una línia de les 2 que té aquesta escola i
poc a poc, dotarem el barri de la Torreta d’aquest servei de proximitat, un servei de
qualitat, un servei amb una proposta pedagògica interessant i que esperem que els propis
ciutadans i ciutadanes, les famílies de la Torreta valorin en la justa mesura i apostin per
aquest servei com ha apostat aquest equip de govern en aquest moment de dificultat,
particularment per les escoles bressol. Esperem que això pugui tirar endavant perquè sigui
regit i perquè estigui realment, l’equipament que necessita i es mereix el barri de la Torreta
i que funcioni amb l’èxit que tots esperem.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment,
diu:
“Vist que el Ple municipal, en sessió ordinària celebrada en data 30 de maig de 2013,
va aprovar iniciar l’expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la
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modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol municipal de la Torreta,
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 294.790
€, IVA no inclòs, i quatre anys de durada prorrogable per mutu acord sense que
pugui excedir de sis anys, acordant així mateix l’aprovació dels plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i varis criteris d’adjudicació.
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona d’11 de juny de 2013; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6394, d’11 de juny de 2013 i en el perfil del contractant municipal en data 10
de juny de 2013.
Vist que s’han celebrat les Meses de contractació per a la qualificació de la
documentació administrativa i per a l’obertura de la documentació continguda en
el sobre número 2, i s’ha admès la licitació presentació atès que la documentació
presentada s’ajustava al que es sol.licitava al Plec de clàusules administratives
particulars.
Atès que en data 11 de juliol de 2013, els serveis municipals d’atenció a les persones
van emetre informe proposant l’adjudicació del contracte i que en data 12 de juliol
s’ha reunitat la Mesa de Contractació la qual, un cop rebut l’informe tècnic de
valoració, per a efectuar proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació amb el
resultat següent:
“Per tot això, la Mesa, per unanimitat, ACORDA proposar a l’òrgan de contractació
competent que efectuï adjudicació del contracte per a la gestió i explotació del
servei públic de l’escola bressol, a favor de l’empresa SERVEIS PER A LA INFÀNCIA
CRÈIXER JUNTS SL amb CIF B-63248629, per l’import de 274.652,68€/any de pressupost
base, sense IVA, ja que està exempt.”
Vistos els informes corresponents, la documentació obrant a l’expedient
administratiu, i de conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional segona i
l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vist el que estableix l’art. 138 en relació a l’art. 160 i 161 i concordants de Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Vist que, l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de
conformitat amb la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:
ACORDS
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar la contractació del contracte per a la
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gestió indirecta i sota la modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol
municipal de la Torreta, el qual s’executarà d’acord amb el contingut dels plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars d’aplicació, i segons
l’oferta presentada per l’adjudicatari en tant no contradigui els expressats plecs.
Segon.- Disposar a favor de SERVEIS PER A LA INFÀNCIA CRÈIXER JUNTS SL amb CIF B63248629 la quantia corresponent a l’import d’adjudicació, a càrrec de la partida
pressupostària corresponent del pressupost municipal aprovat per la present
anualitat.
L’adjudicació per a la resta d’anualitats quedarà sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions
derviades del contracte.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària, a la Intervenció i publicarla en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament, als efectes previstos en els
articles 151 i 153 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Quart.- Condicionar aquest acord d’adjudicació a que SERVEIS PER A LA INFÀNCIA
CRÈIXER JUNTS SL, com adjudicatari del contracte, d’acord amb el requeriment
efectuat en data de 12 de juliol de 2013, constitueixi a favor de l’Ajuntament la
garantia definitiva per import de 13.732,63€, presenti la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i la resta de documentació establerta als plecs.”

B-5. Aprovació prèvia projecte constructiu per al subministrament elèctric a la
depuradora de la urbanització de la Pineda.
Sr. Alcalde.- Passem al cinquè punt de l’ordre del dia que tracte de l’aprovació prèvia
projecte constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora de la urbanització de
la Pineda.
Té la paraula el regidor de medi ambient, el Sr. Santi Raimí .
Sr. Raimí .- Gràcies, Sr. Alcalde. Bona tarda. Com recordareu, en data 21 de març de 2013
el ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el projecte constructiu del subministrament
elèctric a la depuradora de la Urbanització de la Pineda i es va sotmetre a informació
pública i es va seguir el tràmit administratiu pertinent amb Urbanisme a través d’una via
que hi havia possibilitats que es pogués accelerar una mica el procés per poder fer l’obra,
entre d’altres coses perquè urbanisme està redactant un nou reglament per obres de
petita envergadura per intentar accelerar el procés d’execució de les mateixes. Amb tot,
finalment Urbanisme ens ha demanat informes addicionals, més informes addicionals, fins i
tot, un informe paisatgístic. Tot això ja s’ha fet, ja s’ha gestionat, ja s’ha tramitat. Aleshores
convé tornar a fer aquesta aprovació inicial per ple, per tant, el que proposa el ple és:
“PRIMER.- Aprovar amb caràcter previ el projecte constructiu per al subministrament
elèctric a la depuradora de la urbanització de la Pineda, presentat en data de 4 de
febrer de 2013 amb NRGE 738/13, redactat per Drenatges Urbans del Besòs SL.
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SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva, juntament amb la documentació administrativa i
tècnica de l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats. “
Res més, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Santi Raimí. Algun comentari? Cap comentari?
Passem a votació
Sí, aprovat per unanimitat
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova per unanimitat, el dictamen que, literalment,
diu:
“Vist que en data 21 de març de 2013, el Ple de l’ajuntament va aprovar inicialment
el projecte constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora de la
urbanització de la Pineda, i que es va sotmetre a informació pública.
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 25 d’abril de
2013, el qual estableix que s’ha de seguir la tramitació prevista en l’article 48 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya i el 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès que s’ha sollicitat informe al Servei d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, a l’ACA,
al Departament de Cultura de la Generalitat, a la Subdirecció General de
Planificació Territorial i Paisatge, a l’Institut Geològic i al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Vist que han emès informe l’Institut Geològic de Catalunya, el Departament de
Territori i Sostenibilitat, l’ACA i la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme.
Atès que ha estat informat favorablement l’estudi d’impacte i integració
paisatgística del projecte per l’organisme competent de la Generalitat de
Catalunya.
Atenent l’article 57.1 d) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, transcorregut el termini d’un mes, des de que es
sollicitessin els informes als organismes competents sense que aquests hagin estat
emesos, es poden seguir les actuacions.
Atès que les prescripcions tècniques indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona han estat aclarides per l’informe emès per l’enginyer municipal en
data 18/06/13.
Vist el certificat d’informació pública d’1 de juliol de 2013, del qual es desprèn que
una vegada finalitzat el termini no s’han presentat allegacions al projecte.
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Atès que les obres s’ajusten a la normativa urbanística i que s’ha seguit el
procediment establert per la legislació urbanística.
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 amb caràcter previ el projecte constructiu per al subministrament
elèctric a la depuradora de la urbanització de la Pineda, presentat en data de 4 de
febrer de 2013 amb NRGE 738/13, redactat per Drenatges Urbans del Besòs SL.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
per a la seva aprovació definitiva, juntament amb la documentació administrativa i
tècnica de l’expedient.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats. “
Sr. Alcalde.- Passem ara a les mocions d’urgència o els acords d’urgència . En l’ordre del
dia en teníem 2 presentats per Esquerra Republicana de Catalunya. L’equip de govern
portarà un acord que ja els hem passat i el grup municipal de CIU presentarem una moció
també per urgència. No sé si n’hi ha alguna altra. No? bé, doncs comencem seguint
l’ordre.
MOCIONS D’URGÈNCIES
B-6. Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de
treball presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Sr. Alcalde.- El primer punt que està aquí marcat com a B-6. És la moció de suport als clubs
i entitats esportives catalanes davant l’acció d’inspecció de treball presentada pel grup
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Té la paraula el Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Sr. Gil.- Bé, gràcies. De fet, primer comentar que, en principi, haguéssim volgut poder-la
presentar a la comissió informativa del ple, però atès la impossibilitat per estar treballant,
no la vam poder explicar en el seu moment. Bé, això, com ja deuen saber, és el tema de
la intenció i perquè aquí a Catalunya ho fem tot molt malament, la inspecció de treball
ha començat, bàsicament, per Catalunya i en alguna comunitat autònoma espanyola,
però, bàsicament, és Catalunya, de fer unes inspeccions de treball, demanant el tema de
les afiliacions de la seguretat social als membres de clubs i entitats esportives. Això al final,
el que està produint és que hi hagi la possibilitat que d’aquí a poc temps qualsevol
entrenador o qualsevol treballador i entenguem treballador con una persona que disposa
d’unes hores en benefici d’un club esportiu, etc., que hi fa una dedicació que fins ara
diguem-ne era altruista o es pagava o es contraprestava amb unes quantitats efímeres i
bàsicament, moltes vegades en conceptes de dietes, de desplaçaments, etc. Doncs ara
mateix el que s’està pretenent és que hi hagi una afiliació de la seguretat social d’aquest
tipus de persones i això el que comportaria és la incapacitat d’aquests clubs esportius de
fer front a aquestes quantitats.
Aquí, a l’argumentari s’ha fet un trasllat sobretot del tema d’unes disposicions i sobretot
d’un buit legal que s’ha estat utilitzant fins ara, però que de la mateixa manera, tampoc
queda clar, que hi hagi l’obligació de fer aquestes necessitats, és a dir, que això s’hagi de
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dur a terme com ara mateix ens estant dient. Aquí hi ha una frase que ens donava que no
existeixen criteris clars ni legals ni administratius per determinar, amb seguretat, quan
comença una relació laboral o professional de la qual es derivi l’obligació d’estar afiliat a
un o altre règim de la seguretat social o quan, al contrari, es donen els requisits per
entendre que hi ha una clara exclusió d’afiliciacó del caràcter benèvol del servei. Doncs
ens agafem a això. Habitualment, sí que hi hauran relacions contractuals clubs esportius
que quedarà clar que aquesta persona guanya un sou i té una retribució i, probablement
sigui exclusiva o sigui complementària de la que ja té en un altre règim de la seguretat
social i aquesta persona sí que s’hagi de fer càrrec d’aquest tipus de despeses, però
generalitzar-ho i sobretot aquí el caràcter de la protesta és que sempre estem en el mateix
lloc. La inspecció de treball, doncs no sé o deu tenir menys estones lliures o deu tenir més
interès en trobar tot el que és relatiu al nostre país, per tant, el que demanem és:
“PRIMER. Instar al Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de
l’Estatut de Treballadors, l’article 98 a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996
de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als règim
d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis en entitats sense
ànim de lucren que persegueixen objectius d’interès general i són membres de les
mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de voluntaritat.
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del
món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar
l’aplicació del conjunt de criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat del món
de l’esport fonamentat en el voluntariat, més enllà de les relacions professionals
existents, tant en el món de l’esport professional com en el de les entitats
multiesportives que, amb una repercussió econòmica significativa, presten una gran
diversitat de serveis.
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la Inspecció
de Treball i de la Seguretat socials fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el
món esportiu, es determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una
actuació laboral o professional, d’una actuació benèvola o voluntària.
QUART. Fer arribar aquest acord a tots el grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la
Federació de Municipis de Catalunya, així com a la Presidència del Govern
espanyol, al Ministerior de Empleo y Seguridad Social i al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.”
Això de la presidenta és perquè dec tenir tan assumit que el Sr. Rajoy hauria d’haver dimitit
que m’ha fallat el subconscient. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Dani Martín? Sr. César Alcalá, en
nom del P.P ?
Sr. Alcalá.- Sense que serveixi de precedent, per primera vegada, estic d’acord amb
Esquerra Republicana amb la moció aquesta i votaré a favor.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Sr. Carles Fernández, en nom del PSC de la
Roca?
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Sr. Fernández.- Nosaltres volem manifestar el nostre suport a aquesta moció. Nosaltres ja
ens vam assabentar fa un temps que això estava passant. Vam estar en contacte i vam
informar i hem estat tenint converses amb tots els clubs esportius del municipi per veure
com els afectava això i per fer un seguiment. Dit això, també vull manifestar la meva
sorpresa perquè jo entenc que aquesta moció presentada per Esquerra Republicana
abans de la comissió informativa, que no es presentés formalment i no es debatés a la
comissió informativa, ho entenc perquè no va poder assistir el Sr. Gil, però crec que no
hagués costat res i hagués estat un tema de respecte per part de l’alcalde, haver-nos
informat que existien aquestes mocions, cosa que a la comissió informativa no va fer i és
una mostra més de la manca de respecte i de la poca amabilitat que hi ha en aquest
consistori.
Sr. Alcalde.- Bé, moltes gràcies. Sr. Carles Fernández. Hi ha una explicació molt senzilla el
dia de la comissió informativa jo també les desconeixia perquè no estaven presentades.
Sr. Fernández.- no, perdoni les mocions es van presentar, si no tinc malentès el dia 16 i la
comissió informativa va ser el dia 18.
Sr. Alcalde.- Doncs, en tot cas, no m’havien arribat a mi, per tant, a la comissió informativa
si jo hagués disposat de mocions, doncs hagués anunciat que les teníem. No és el cas i,
per tant, no ... sí, Sr. Estapé, ja ha tingut un portaveu. Jo li recordo que quan a vostè li
arriba un ordre del dia és tan simple i tan fàcil d’explicar com que és la forma de
comunicar, per tant, en un moment en què vostè li arriba l’orde del dia, jo ho conec
abans que vostè i a vostè li arriba perquè hi ha la voluntat que qualsevol moció que
presenta qualsevol grup municipal per poc que es pugui admetre a l’ordre del dia, hi ha
una voluntat democràtica de debatre-la. Això no sempre ha estat així en aquest
ajuntament, però ara sí, per tant, per això estan a l’ordre del dia.
Sr. Estapé.- Sr. Ros portem ...
Sr. Alcalde.- Ara si m permet, ara faré la intervenció en nom del grup municipal de
Convergència i Unió, que encara no hem pogut intervenir en aquest tema. Nosaltres, el
nostre grup, Convergència i Unió, també donarà suport a aquesta moció fins i tot proposo
que sigui una moció presentada per tots els grups perquè crec que hi ha unanimitat, per
tant, tot i que la presenta Esquerra Republicana, si la podem assumir tots doncs jo ho
proposo i llavors, en tot cas, ja em contestarà el portaveu que l’assumim tots els grups
municipals com a Consistori, crec que és una moció important, és una moció interessant,
el nostre grup també tenia un model important, és una moció interessant. El nostre grup
també tenia un model similar i crec que precisament reconeix aquesta tasca social que
fan tantes i tantes persones vinculades a entitats esportives i que ho fan de forma altruista i
voluntària i que si s’ha de regular aquest sector que potser sí que s’ha de regular, doncs
s’ha de fer d’una manera clara coneixent el sector, no d’una manera imposada, de tal
manera que això pugui posar en serioses dificultats de continuïtat a la major part d’entitats
esportives de Catalunya que fan aquesta tasca social tan interessant de formació de
persones a través de l’esport de cohesió social i de realment, dinamització social dels
nostre municipis, dels nostres pobles i ciutats. Jo proposo, torno a proposar això, que sigui
una moció consensuada, compartida per tots, presentada per tots els grups municipals i,
en tot cas, doncs li passo la paraula de nou al portaveu d’Esquerra Republicana, el Sr.
Albert Gil.
Sr. Gil.- Gràcies. La intenció meva era de poder assistir a la comissió informativa, no em va
ser possible. No, no, entenc, entenc amb el sentit que ho ha expressat, eh? Sr. Fernández.
Nosaltres, la volíem presentar en aquests sentit i haguéssim proposat de poder-la assumir
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per part de tots, per tant, evidentment, nosaltres, perfectament, entenem que la
possibilitat que s’aprovi per unanimitat doncs que la presentem com a Consistori ens
sembla perfecte, per tant, aquí no hi ha cap problema. Sincerament, també agrair que un
membre del P.P. , doncs faci un gest així, que de vegades, aquest gestos simbòlics doncs
també comporten doncs que es posin les intencions personals i del que un defensa per
sobre del que és el tema polític o de partit. Si hi ha la possibilitat d’aprovació per part de
la majoria del plenari o de tot el plenari en ple, doncs nosaltres encantats de fer-ho així. Ja
li dic que a la següent moció, m’agradaria també comptar amb el seu suport. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun altre comentari d’algun altre grup
municipal? No?
Bé, doncs canviaríem abans dels acords allà on diu:
“... per tots el motius anteriors, el grup polític d’Esquerra Republicana de la Roca del Vallès
proposa al ple”
Aquí hauria de dir:
“...per tots els motius anteriors, tots els grups municipals representats als Consistori proposen
al ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords”
Sembla bé aquest redactat?
Bé, doncs amb aquesta petita modificació, passem a votació.
Sí, aprovada la moció per unanimitat
Passem al setè punt de l’ordre del dia que també és, de fet, aquí hi ha hagut una petita
errada. Hem aprovat la urgència de la moció. Hem entès que la moció és urgent. Ara
hem de votar la moció.
Passem a votació
Sí, aprovada la moció.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova per unanimitat, la moció, la qual literalment, diu:
“El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual no es
podria entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 600.000 llicències
federatives només a Catalunya, que constitueixen la més ampla xarxa sectorial
existent i articula un tramat d’entitats escampat per tot el país que, darrera
l’activitat específicament esportiva, aplega i desenvolupa en el sentit més ampli,
valors humans, socials i culturals que constitueixen un patrimoni de valor
immensurable.
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a
l’article 4 de la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat a l’identificar les activitats
esportives com d’interès general. A la vegada, les federacions esportives esdevenen
la màxima expressió qualitativa d’aquesta xarxa esportiva i, com a tals, són
legalment entitats d’utilitat pública i d’interès social. També els membres associats
d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol individual bé com entitats –en el cas de les
federacions- comparteixen pel fet d’associar-se la voluntat altruista i d’interès
general que defineix el moviment esportiu.
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Darrerament, actuacions de la inspecció de Treball i de la Seguretat Social sobre
entitats esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per la greu
repercussió econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes entitats, com
–i sobretot– per la generalització de les mateixes al conjunt del sistema esportiu al no
tenir en compte una clara divisió entre activitats voluntàries i activitats professionals.
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat les
previsions legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de l’Estatut
dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat són genèriques, quan no
indeterminades, i permeten les més variades interpretacions d’acord amb la
casuística de cada situació.
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per esdeveniments
esportius puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni administratius, per a
determinar amb seguretat quan comença una relació laboral o professional, de la
qual es derivi l’obligació d’estar afiliat a un o altre règim de la Seguretat Social o
quan, pel contrari, es donen els requisits per entendre’s que hi ha una clara exclusió
d’aquesta obligació d’afiliació atès el caràcter benèvol del servei.
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social deixi
de ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria l’aplicació
d’un sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats legalment es
redueix pràcticament a l’existència o no d’un sol criteri: la retribució pel servei
prestat. Aquesta manera d’actuar suposa deixar de costat i no tenir en compte els
altres criteris legals –llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció d’un contracte
de voluntariat- que en la seva accepció més general constitueixen les bases de les
relacions de les persones i entitats que formen el sistema esportiu.
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els ajuntaments
no podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es comproven el efectes
positius que s’aconsegueixen aplicant la justícia social que es deriva de la tasca
universalitzadora realitzada des d’aquests clubs i entitats, que posteriorment es
trasllada a les xarxes socials de barris i, sobretot, en els segments desafavorits de la
societat. L’esport de base, més enllà dels motius purament saludables, competitius o
relacionals, aconsegueix un efecte sorprenent per compensar les desigualtat
econòmiques o socials dels infants i, per tant, té un efecte reparador i normalitzador
que, a la llarga, contribueix a configurar societats més madures i més equilibrades.
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de bases és el que permet situar l’esport
català com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i configuren el país, a
través de tot l’entramat municipal adreçat sobretot a infants i joves, i a través de tot
l’engranatge de les Federacions, que coordinen i aglutinen les diverses possibilitats
d’aquestes pràctiques de base.
Per tots els motius anteriors el grup polític d’Esquerra Republicana de la Roca del
Vallès proposta al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:
PRIMER. Instar al Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de
l’Estatut de Treballadors, l’article 98 a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 6/1996
de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions als règim
d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis en entitats sense
ànim de lucren que persegueixen objectius d’interès general i són membres de les
mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de voluntaritat.
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SEGON. Instar el Govern de l’Estat a establir un diàleg amb els principals subjectes del
món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi d’arbitrar
l’aplicació del conjunt de criteris legals que siguin d’aplicació a la realitat del món
de l’esport fonamentat en el voluntariat, més enllà de les relacions professionals
existents, tant en el món de l’esport professional com en el de les entitats
multiesportives que, amb una repercussió econòmica significativa, presten una gran
diversitat de serveis.
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la Inspecció
de Treball i de la Seguretat socials fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el
món esportiu, es determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una
actuació laboral o professional, d’una actuació benèvola o voluntària.
QUART. Fer arribar aquest acord a tots el grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la
Federació de Municipis de Catalunya, així com a la Presidència del Govern
espanyol, al Ministerior de Empleo y Seguridad Social i al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.”
B-7. Moció de denúncia de l’enaltiment del nazisme presentada pel grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt que tracta de la moció de denúncia de l’enaltiment
del nazisme presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Té la paraula el Sr. Albert Gil, en nom del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Sr. Gil.- Gràcies. Bé, aquesta és una d’aquestes que com acabava el discurs anterior i fent
esment també seria bo doncs que es pogués fer per unanimitat per la gravetat dels fets.
Bé, aquesta moció d’exposició de motius és:
“Atès que el dissabte, dia 11 de maig de 2013, a Sant Andreu de la Barca, la
delegada del govern a Catalunya, Maria de Los Llanos De Luna, va donar la mà i va
entregar un diploma a un membre de la “Hermandad de combatientes de la
Division Azul”.
Atès que l’esmentada “Hermandad de combatientes de la Division Azul” està
formada per exsoldats de l’exèrcit nazi i simpatitzants dels mateixos.
Atès que les lleis internacionals tipifiquen com a delicte l’enaltiment del nazisme.
Per tots els motius anteriors el grup polític d’Esquerra Republicana de la Roca del
Vallès proposta al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:
PRIMER. Instar als serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya que estudiïn la
possibilitat de denunciar, davant els organismes nacionals, estatals i internacionals, a
la delegada del govern a Catalunya, Maria De Los Llanos De Luna, per enaltiment
del nazisme.
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SEGON. Sollicitar que si la delegada del govern a Catalunya va actuar amb el
consentiment i/o en representació oficial del govern espanyol, aquesta denuncia es
faci extensiva al govern espanyol en ple.”
Bé, em sembla que no cal dir res més. És prou clara. Creiem que són uns fets que quan
passen i els veiem fora queda molt fàcil i molt d’això de dir, hòstia, què heavy que diguin
això, que com actuïn, però entenem que també això és una cosa molt més seriosa amb
un rerefons molt més indicatiu del que està passant, no? per tant, entenem que això ja no
és ni com a catalans ni com res, sinó simplement com a gent que creiem que el nazisme
no hauria d’haver existit mai, gent que ens repulsa aquest tipus d’individus i que la
representació d’aquesta persona, doncs com a mínim, hauria d’haver plegat en aquell
mateix moment o haver donat explicacions perquè si bé hi va haver un alcalde que va
assistir al mateix lloc i es va quedar a quadres quan es va trobar davant d’aquest
assumpte i va deixar molt clar que ell no sabia res i que si ho hagués sabut, no hi hagués
assistit o lamentava que encara existissin aquestes coses. Això els passa per anar a certes
celebracions militars de la guardia civil, també els ho dic, perquè si no, no et passa, doncs
aquestes coses, jo crec que democràticament i des d’un ajuntament, però hauria de ser
en general des de tots els municipis, hauríem de demanar aquesta imputació, si és
considera delicte de la delegada i del govern en ple. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari, Sr. César Alcalá en nom del
P.P?
Sr. Alcalá.- Aviam, no tindràs tanta sort com abans. Personalment, a part del discurs que
has dit està molt bé, que no hauria d’haver d’existit i tota una sèrie de coses que has dit
en el teu discurs. Tampoc no crec que se li hagi de fer homenatges a ningú, ni de dretes ni
d’esquerres. Han passat massa anys i tot el que va passar en aquell moment ja va passar i
fer ara homenatges 75 anys, 60, 50 anys després, jo crec que forma part dels llibres
d’història, jo crec que això és un greu error tant per una banda com per l’altra. A mi m’és
igual que sigui la Llanos de Luna com que hagués estat qualsevol altre personatge polític
o de la vida pública tant catalana com espanyola. És deplorable tan per una banda com
per l’altra i no hi posem cap tipus d’afiliació política. Dit això, en aquest punt, jo m’abstinc,
però considero que no s’havia de fer.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari ?
Bé, doncs jo un petit comentari en nom del grup de convergència i Unió. Nosaltres
donarem suport a aquesta moció. Evidentment, fa referència, a temes que poder sí que
formen part de la història, de moments de la història de la humanitat molt durs, molt difícils,
moments que no havien d’haver succeït mai, però que estan aquí, la història no es pot
alterar, quan més temps passa respecte a la història, sempre es pot analitzar amb més
objectivitat i es poden analitzar més els factors que van conduir a aquestes situacions,
però està clar que avui, any 2013. a Catalunya, hi ha coses que no han de passar i aquest
acte de Sant Andreu de la Barca va ser un acte lamentable per part d’una delegada
d’un govern que poder no hauria de tenir ni tan sols representació al nostre país i que per
tant, són molts factors que s’ajunten en aquest fet lamentable. El nostre grup municipal
donarà suport a aquesta moció.
Algun comentari més? Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, gràcies. Poder perquè la memòria encara és massa propera perquè
malauradament sempre es diu el mateix, no? i entenguin que amb això no l’estic posant a
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vostè en el bàndol dels guanyadors, eh? que quedi clar, però, fins i tot, amb uns perdedors
com són els nazis, perquè aquests sí que van perdre la guerra, fins i tot així i havent quedat
molt clar per part de les institucions internacionals que el nazisme és una forma d’aniquilar
uns pobles per religió, creença o el que sigui, que aquí també ens va passar perquè hi
havia un franquisme que feia el mateix, aniquilava pobles per les seves maneres de pensar
i les seves ideologies. La diferència és que internacionalment està perseguit el nazisme i el
franquisme no, per tant, se segueixen fent i permeten celebracions d’enaltiment al
franquisme i això és molt habitual i molta gent que encara té uns càrrecs públics, doncs
són gent que vénen d’aquestes mateixes famílies i mai s’han significat contra el que els
seus pares defensaven i el que els seus pares havien creat, etc, etc. Per tant, sí que és
veritat que la història és història i l’hem de conèixer per saber d’on venim, per tant, en
principi, el discurs aquest que vostè m’estava comentant del tema dretes, esquerres. Bé,
no l’acabo d’entendre i més venint d’una persona que és historiador, per tant, la història
s’ha de reviure i s’ha de mantenir viva perquè si la història la oblidem, no és història. Haurà
existit, però si ningú la segueix documentant, la segueix treballant, aquesta història es
perdrà. A part d’això, doncs miri, una altra vegada fa una cosa que, probablement, molta
gent no s’atrevia a fer que és en un sentit així, abstenir-se, per tant, dons miri, també em
sorprèn i em sembla bé, però segueixo creient que aquest tipus de barbaritats no es
poden permetre i democràticament, nosaltres, els representants dels partits que creiem
amb aquest sistema, doncs ens dóna unes eines, creiem que és necessari utilitzar-les i més
per anar contra gent que es poden equivocar, com tothom, però que ho reconeguin,
però què passa? Que tu probablement aquesta senyora doncs dins del seu cercle
d’amistats o del seu cercle de coneguts no té els nassos doncs, si realment s’ha equivocat
de reconèixer-ho pel que li podrien dir o el que li podria passar, per tant, en un cas com és
aquest, doncs nosaltres creiem que és important aquests actes i aquests fets, per tant,
aquesta moció doncs és també la indignació per nazisme, per d’això i probablement
també pels republicans que quan veiem aquests homenatges doncs també els podem
entendre com el que eren, una repressió directa contra unes idees i una manera de
pensar d’un poble, etc., etc. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari, Sr. César Alcalá?
Sr. Alcalá.- Sí, un breu comentari. Quan he dit lo de dretes i d’esquerres era en el sentit de
que fer homenatges tant que vinguin per part de la dreta com per part de l’esquerra. Vull
dir que crec que no s’haurien de fer aquest homenatges ni per un bàndol ni per l’altre. Era
l’apreciació aquesta. Amb lo altre, jo crec que els llibres, el Sr. Lorenzana també és
historiador, els historiadors hem de mantenir això viu en els llibres i quan això traspassa la
barrera aquesta dels llibres i es polititza, jo crec que alguna cosa falla. Falla en el sentit que
les polítics han de fer política i els historiadors han de fer història .. bastants, bastants,
molts, però també hi ha més advocats, eh? Només era això, que crec les coses no s’han
de treure de mare. Jo estic en contra dels homenatges tant d’una banda com d’una altra
i sí, s’ha de recordar la història, però la història s’ha de recordar a través dels llibres i a
través de les anàlisi i els estudis que hagin pogut fer persones qualificades per fer-ho. Un
homenatge com pot ser el de la Sra. Llanos de Luna, doncs no és una persona qualificada
per fer una homenatge d’aquests i aquí està el seu ...
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, perquè hi ha coses que ho sento Sr. César Alcalá, a les víctimes del
nazisme i a les víctimes del franquisme se les ha d’homenatjar perquè van ser uns
moviments i es van transformar amb uns règims que es van dedicar a oprimir, a envair
altres països i a suplantar la voluntat popular en unes urnes en un cop d’estat, per tant,
davant d’això, aquí no hi ha dretes i esquerres. Aquí hi ha una gent que va intentar
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oprimir, trepitjar i imposar la seva voluntat per les armes a altre pobles, tant el nazisme com
el franquisme i, per tant, aquestes víctimes, si no, no podríem homenatjar tampoc a les
víctimes del nazisme, als jueus víctimes del nazisme, per tant, per a mi sí que hi ha
homenatges que tenen sentit i n’hi ha d’altres que no tenen cap tipus de sentit.

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Teòricament no hi ha més torns de paraules.
Passem a votació la urgència de la moció
Sí, aprovada la urgència per unanimitat
Passem a votar la moció
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova per 16 vots a favor,. Manifestats pels regidors dels
grups municipals de CIU, PSC, d’ICV-EUIA i d’ERC i 1 abstenció, manifestada pel regidor
del grup municipal del P.P., la moció, la qual, literalment, diu:
“Exposició de motius
Atès que el dissabte, dia 11 de maig de 2013, a Sant Andreu de la Barca, la
delegada del govern a Catalunya, Maria de Los Llanos De Luna, va donar la mà i va
entregar un diploma a un membre de la “Hermandad de combatientes de la
Division Azul”.
Atès que l’esmentada “Hermandad de combatientes de la Division Azul” està
formada per exsoldats de l’exèrcit nazi i simpatitzants dels mateixos.
Atès que les lleis internacionals tipifiquen com a delicte l’enaltiment del nazisme.
Per tots els motius anteriors el grup polític d’Esquerra Republicana de la Roca del
Vallès proposta al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords:
PRIMER. Instar als serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya que estudiïn la
possibilitat de denunciar, davant els organismes nacionals, estatals i internacionals, a
la delegada del govern a Catalunya, Maria De Los Llanos De Luna, per enaltiment
del nazisme.
SEGON. Sollicitar que si la delegada del govern a Catalunya va actuar amb el
consentiment i/o en representació oficial del govern espanyol, aquesta denuncia es
faci extensiva al govern espanyol en ple.”

ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC INTEGRAL DE LA
FRACCIÓ REBUIG, ORGÀNICA I VOLUMINOSOS DEL MUNICIPI DE LA ROCA DEL VALLÈS.
Sr. Alcalde.- Un següent punt d’urgència a l’ordre del dia és una acord que presenta
l’equip de govern referent a l’adjudicació, a veure si el trobo, de l’expedient de
contractació mitjançant gestió indirecte i sota la modalitat de concessió de gestió integral
de les fraccions de rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès, per
un import fixat, com a màxim, per l’adjudicació del contracte de fins a 468.995 € anuals
IVA no inclòs i 4 anys de durada. Bé el fet de portar-lo d’urgència és perquè es va realitzar
la mesa de contractació ahir, la darrera mesa, la que obria el sobre 3, on és la puntuació
de tipus automàtic, la puntuació sobre el sobre de tipus econòmic que completava la
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puntuació tècnica de que ja disposava. Al tenir ja doncs una proposta d’adjudicació,
hem cregut oportú aprofitar aquest ple d’avui per poder adjudicar aquest contracte i no
esperar a finals de setembre que passarien 2 mesos i, per tant, entenem que per això es
pot portar aquest acord d’urgència, li passo la paraula al regidor de medi ambient, al Sr.
Santi Raimí que ens explicarà els detalls d’aquesta proposta d’adjudicació.
Sr. Raimí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Com ha dit el Sr. Alcalde, ahir es va celebrar l’última sessió,
en la qual es va obrir el sobre 3, la fórmula per fer aquesta concessió del servei, doncs
contemplava 2 variants, 1 era una proposta tècnica de millores i l’altra era la proposta
econòmica, el valor de les 2 variants del qual era gairebé similar. Sí que hi havia un
condicionant i és que el primer sobre que es va obrir era la proposta tècnica i de millores i
el segon sobre i darrer la proposta econòmica. El condicionant era que no hi havia opció
a obrir la proposta econòmica si en la proposta tècnica i de millores no s’assolia una
puntuació mínima de 60 punts. A mode de resum dir que es van presentar 3 empreses:
Bisbal Casacoberta, l’Arca del Maresme Empresa d’Inserció i Gestió de Residus Cirera.
L’obertura del sobre número 2, propostes tècniques i de millora, a les puntuacions van ser:
Bisbal Casacoberta 50,50, Arca del Maresme empresa d’Inserció 63 i Gestió de residus
Cirera 75,5. Atès que Bisbal Casacoberta no va assolir el 60 punts mínims d’obertura del
primer sobre, doncs va quedar descartada per fer l’obertura del segon sobre que és la
proposta econòmica. Realitzant l’obertura del segon sobre, les puntuacions van ser Arca
del Maresme, empresa d’inserció 99,96 punts i gestió de residus Cirera 97,904. Com podeu
comprovar, realment, la cosa va ser molt ajustada tant en l’àmbit tècnic i de millores com
en l’àmbit econòmic, en tot hi ha una lleugera diferència que fa que l’empresa
proposada sigui gestió de residus Cirera. La puntuació final aleshores va ser:
Arca del Maresme, empresa d’inserció 81,409 punts
Gestió de residus Cirera 86,926 punts.
Per no llegir tots els acords, bàsicament en resum podem dir que es proposa per la
concessió de servei públic de gestió integral de fraccions de rebuig orgànic o voluminosos
a l’empresa Residus Cirera. Moltes gràcies
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Santi Raimí. Algun comentari?
Si, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí,
Sr. Alcalde.- Perdó, em pensava que m’havien dit que no. Sr. Dani Martín, en nom
d’Iniciativa per Catalunya Verds?
Sr. Martín.- Nosotros simplemente podemos decir una cosa: sorpresa. Yo creo que, a ver,
es un tema lo suficientemente importante como para que ahora con una explicación del
Sr. Raimí y una leída así ràpida, tomemos una decisión así a voz de pronto: sorpresa.
Simplemente eso. Moltes gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil ?
Sr. Gil.- Sí, clar, sincerament, no tenim, a veure, com en tot el que es fa d’una licitació
pública on hi participen els tècnics municipals i els treballadors són els que hi porten i ho
miren i ho valoren i això, doncs clar, vull dir en principi nosaltres la valoració, en principio,
hauria de ser la mateixa. D’aquí 3 dies que la d’ara mateix perquè la valoració és amb la
feina i el criteri i la professionalitat dels treballadors amb això no vull dir res, eh? que no
se’m mal interpreti, però per altra banda també és el tema que no hem pogut valorar. No
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sé la quantia de si paguem menys, si paguem més. Si, ho dic pel comentari de l’estalvi si
ho fem ara respecte del setembre amb el tema de la tramitació, per tant, entenem que
deu ser un estalvi i això és important, per tant, ens hauríem de plantejar, de tota manera,
com moltes altres coses que hem parlat sempre en el tema de contractes que hauríem
d’estar en vigor i haurien d’això probablement el nostre sentit seria el mateix, una
abstenció o un vot favorable a no sé que hi veiéssim alguna cosa que no tinguéssim clar o
que veiéssim que no és correcte, per tant, no sé que dir-los.

Sr. Alcalde.- Bé, moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?
Sr. Fernández.- A veure, els procediments administratius tenen uns temps i unes formes per
algunes qüestions i jo torno a posar aquí sobre la taula el fet que vostès sabien que ahir hi
havia una taula de contractació i que aquest tema podia o no podia anar al ple perquè
a la comissió informativa no es va explicar res. Altres vegades ho ha fet, altres vegades ha
comentat que hi ha possibilitat de que algun tema urgent pugui entrar perquè tal, alguna
vegada ho ha fet, aquesta no ho va fer. Avui a les 13.24 h ens arriba un correu electrònic
dient que entrarà un tema al ple, només amb el títol, ni la proposta d’acord ni els informes
ni res. No hem pogut veure res. Home, jo crec que, evidentment, tot pot passar per
urgència, però si hi ha uns procediments de funcionament normal i democràtic, home, jo
crec que està bé respectar-los perquè si no al final el ple, escolti’m no cal que fem res,
portin-lo directament a ple, tot per urgència, jo crec que aquí les formes, vaja per córrer si
han passat, ni una trucada ni un avís, res i, evidentment, jo no qüestiono igual que fa el Sr.
Gil el procediment seguit, però crec que si en el procediment de l’aprovació hi ha uns
temps normals, si els hem de modificar per alguna cosa, el mínim és informar i informar
amb temps i crec que a la comissió informativa i si no ho sabia vostè, llavors és que ja
llavors ja sí que no entenc què passa. Si aquí em diu que vostè a la comissió informativa no
sabia que això podia arribar per ple, llavors sí que ja no entenc res, per tant, l’excusa que
abans ha fet servir pel tema d’esquerra republicana, si aquí la fa servir, es queda vostè, es
deixa en evidència vostè mateix, per tant, ja no sé si és deixadesa, si és oblit o si és mala
fe. Ja no ho sé i davant d’això, nosaltres el que li demanem és que per una qüestió de
procediment o de respecte. Així no es poden fer les coses perquè si no saltem-nos-ho tot.
Si aquest ha de ser el procediment normal, saltem-nos-ho tot, per tant, nosaltres el que li
preguem és que això vagi al ple de setembre que és el normal que tocaria, no per voler
córrer una cosa, perquè si no és que com no ens n’en fiem de vostè, no del que diu aquí,
en quant a procediments és que llavors ja és entrar en una dinàmica absolutament que
per nosaltres no hi compti.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández? Té la paraula el regidor de medi
ambient, el regidor Santi Raimí?
Sr. Raimí.- 2 coses. A veure l’import total del contracte, com ha comentat el Sr. Alcalde
són 460.4317,91 sense IVA i amb IVA 510.749,71. De fet, això representa una millora en
relació al que estem pagant actualment, però no només és això, ja fa un parell d’anys
que estem estalviant. Antigament, aquest contracte o aquest servei costava a
l’Ajuntament de la Roca 535.000 €, aproximadament, eh? ja fa un any i mig es va
renegociar amb l’empresa que estava fent el servei a 515.000 €, és a dir, un estalvi
considerable i ara amb aquesta proposta de concessió, passem a 510.750 €
aproximadament. Això vol dir que segueix havent-hi una rebaixa d’uns 5.000 o 6.000 €
aproximadament. Referent al que deies, Albert. Referent a si ho podem deixar sobre la
taula o no ho podem deixar sobre la taula, des de l’equip de govern, no hi haurà cap
problema el que passa que creiem que és un tema prou important com tenint en compte
que tenim el mes d’agost entremig, doncs donar-hi, “finiquitar-lo” per dir-ho d’alguna
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manera. Sap greu que hagi sortit d’aquí la paraula mala fe perquè realment, ni el
procediment tècnic ni tant sols potser no encertat, això ja depèn de cadascú el
procediment informatiu el tema mala fe no hi te cabuda, per tant, per tant d’entrada
podem valorar la possibilitat de deixar-ho sobre la taula i passar-lo a ple el mes de
setembre. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Santi Raimí. Agafo la paraula jo si no els sap greu abans de
continuar. L’equip de govern deixarà aquest tema sobre la taula, però sí que vull fer una
sèrie de consideracions:
El procediment es va aprovar... si us plau. El procediment es va aprovar en un ple anterior.
En aquest ple anterior hi estaven totes les dades. Hi havia un plec de clàusules que s’han
pogut llegir i que, per tant, coneixien perfectament les propostes que demanava
l’Ajuntament als licitadors, per tant, en aquest sentit, no es pot allegar desconeixement.
En tot cas, el que sí que podíem entrar en els detalls tècnics que han presentat els
adjudicataris que són d’una certa complexitat, però relativament fàcils d’explicar perquè
responen a temes organitzatius, en millores en el servei de contenidors en les rutes de
recollida, amb temes de trastos vells, etc, temes molt fàcils de sistematitzar i d’explicar. Tot
el procediment, com ha dit el regidor d’Esquerra Republicana, el Sr. Albert Gil, és
totalment transparent. S’obren 3 sobres, la primera mesa és interna perquè es comprova
la identitat dels licitadors i que compleixin els requisits que es demanen i a partir d’aquí els
altres 2 sobres, s’obren en sessions públiques a les quals vostès també poden assistir i és
especialment significatiu el procediment que vam implantar ja fa uns 3 o 4 anys en
l’obertura del tercer sobre perquè ho fem en aquesta sala amb l’assistència del públic de
3 licitadors presents, amb un full de càlcul en pantalla i amb la consignació dels imports,
de les puntuacions automàtiques en aquest full de càlcul, per tant, la sorpresa no és avui ,
la sorpresa la tenim nosaltres quan obrim el sobre 3 perquè surt automàticament la
proposta d’adjudicació, per tant, el procés no pot ser més clar, no pot ser més
transparent. Els tècnics en el sobre 2 és quan han fet el seu treball de valoració de les
propostes que és on pot haver-hi una miqueta més de subjectivitat a l’hora de valorar,
però que els plecs són molt clars, són molt estrictes i fixen exactament les condicions. La
voluntat de portar-ho avui era per això, era per una qüestió que va quedar tancada ahir i
ara aprofitaré per donar una explicació al Sr. Carles Fernández si m’escolta i és que ahir,
quan es va obrir el sobre 3 es podrien donar condicions d’exclusió dels 3 adjudicataris. Un
dels tres licitadors, un licitador tenia 50 punts, podien haver-ho tingut els 3, en aquell
moment, quan es reuneix la mesa de contractació, la mesa rep els informes tècnics i
coneix la puntuació del sobre 2 i sobre la puntuació del sobre 2, es passa a obrir o no el
sobre 3. Ahir es va donar la circumstància que no es va obrir el sobre dels licitadors, cosa
que podia haver estat així o diferent, per tant, ahir mateix a la una del migdia vam
conèixer que hi havia aquesta possibilitat i vam estar valorant si valia la pena utilitzar
aquest ple abans d’estiu o esperar a finals de setembre. No tenim cap inconvenient en
esperar a finals de setembre, òbviament, la negociació que es va fer amb l’actual gestor
la UTE 2000, de la qual formen part 2 de les empreses que s’han presentat. Aleshores, va
ser molt positiva perquè va reduir substancialment l’import d’aquest servei sense disminuir
la seva qualitat. En aquest moment, tenim un petit ajustament més que també ens va bé,
però que, diguéssim, el paquet gros es va aconseguir amb una negociació fa un any i
escaig i que, per tant, ja fa un any que l’Ajuntament s’està beneficiant d’un servei més
econòmic sense haver perdut la qualitat. Aquesta adjudicació el que farà és rebre el clau
d’aquella negociació donant-li una miqueta més de contingut, una miqueta més de millor
preu i una miqueta al millor sistema organitzatiu. Crec que per la voluntat expressada pels
diferents portaveus, doncs ho deixarem per setembre. Al setembre en la comissió
informativa es podrà tenir accés a tota la informació detallada, espero que se la mirin bé i
que preguntin tots els dubtes que creguin oportú i m’ensumo l’opinió del Sr. Albert Gil crec
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que no canviarà gairebé res del que hagués pogut passar avui aquí i que el sentit general
serà el mateix, els licitadors han vist amb els seus propis ulls com es posaven les
puntuacions automàtiques i com sortia gairebé d’una manera natural, una proposta sobre
la qual aquest equip de govern no té absolutament res a dir ni ha d’opinar res, simplement
constatar que es compleixen els plecs, que es donen les millors circumstàncies pel bon
servei i pel municipi de la Roca i bé, posar-ho en servei al més aviat possible, deixant-ho
sobre la taula, retardarem 2 mesos, no passa res en el seu dia es posarà en servei, farem
les contractacions oportunes i això esperem que pugui tirar endavant amb el suport de
tots, per tant, deixem el tema sobre la taula.
Sr. Carles Fernández, per allusions.
Sr. Fernández.- A nosaltres, no ens alegra que això quedi sobre la taula. Jo l’única cosa
que li dic i li manifesto és que si en algun moment, com ha fet en altres ocasions, preveuen
que hi ha algun tema que pot ser important, ens avisin amb un mínim temps, com ha fet
altres vegades. Igual que li dic que aquesta vegada no ho ha fet, també li dic que altres
vegades ens ho ha dit. És possible que hi hagi un tema que potser entri per urgència que
és això. Això ho ha fet alguna altra vegada, potser si ho hagués fet aquesta vegada,
haguéssim mantingut un contacte i encara que s’hagués aprovat ahir, però jo crec que
les formes en aquest sentit són importants i, per tant, senzillament, puntualitzar això i en tot
cas, li demano que si preveu en un altre moment que intentem fer les coses d’una altra
manera que tot i que arribi d’urgència, estiguem o puguem estar assabentats amb temps
que arribarà i llavors no ens trobem en aquesta situació, és l’única cosa que faig.
Sr. Alcalde.- Doncs amb aquest to concialiador, jo li demanaria que retiri paraules com
deixadesa, oblit o mala fe perquè fins a dia d’ahir no vam tenir coneixements que això es
podia portar a ple i fins a dia d’avui, no ha estat elaborat aquest acord i, per tant,
entengui-ho, vostè mateix ha dit que en altres ocasions, hem estat el màxim de clars en
avisar en temps que podria haver-hi algun altre punt. En aquest punt. En aquest cas no ha
estat així i no per deixadesa ni per oblit ni per mala fe, simplement perquè en la pròpia
mesa de contractació tant el regidor de medi ambient com jo mateix, com l’equip de
govern, com els tècnics que formaven part de la mesa vam assabentar-nos que hi havia
una proposta d’adjudicació i que aquesta proposta d’adjudicació podia fer-se avui si
entrava per urgència perquè, evidentment, no podia entrar a la comissió informativa, que
ja s’havia celebrat o esperar 2 mesos més a posar en servei un contracte que millorarà
una mica, no substancialment, però millorarà una mica les condicions de la recollida de
residus sòlids urbans al municipi i per això vam valorar que poder valia la pena portar-ho
avui a ple. Veiem que no és adequat, ho retirem i ho portem al setembre.
Continuem amb l’ordre del dia
B.-8 Moció d’Adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir
Sr. Alcalde.- Passaríem a una moció d’urgència que presenta el grup municipal de
Convergència i Unió. La llegeixo jo mateix o faig un resum. Els han passat còpia a cadascú
o tenen tots còpia?
És la moció d’adhesió al pacte nacional del dret e decidir. Aquesta moció s’ha tractat en
diferents ajuntaments. Ahir mateix, es va aprovar a l’Ajuntament de Barcelona i
bàsicament, entenent els antecedents de la situació en la que es troba actualment el
nostre país i davant d’aquest bloqueig polític, financer, social, cultural, lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat espanyol, tot el que està passant en aquests moments
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“El dia 26 de juny de 2013 es va constituir al Parlament de Catalunya el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la
societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític
de Catalunya. A aquesta reunió constituent, que va ser presidida per el president de
la Generalitat, el Sr. Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en
representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicats.
El dret a decidir és un objectiu de país i com a tal ha de buscar un objectiu de país i
com a tal, ha de buscar la coresponsabilitat de tots els agents perquè se’l facin seu i
impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans i de totes les catalanes el dia
que se celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al
procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en
tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la
pluralitat d’opinions de la societat, el pronunciament del poble de Catalunya ha de
ser única i exclusivament l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i
ciutadanes, per tot això el grup municipal de convergència i Unió proposa al ple
municipal els següents
ACORDS
1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma
www.dretadecidir.cat
2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció a al Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya
i a l’Associació de municipis per la independència.”
Afegir que el nostre municipi, que forma part de l’Associació de municipis per la
independència per acord d’aquest plenari, doncs aquesta moció està consensuada
entre la AMI, està consensuada també com a partit, com a convergència i Unió i també
per Esquerra Republicana de Catalunya, per tant, la proposta que fem en el ple és
adherir-nos al pacte nacional pel dret a decidir.
Dono la paraula...
Sr. Fernández.- Si em permet un segon abans de res... és un tema, jo crec que important.
Nosaltres li demanaríem que puguem debatre-la, no per urgència al setembre, si no és així
demanem un recés per a nosaltres poder comentar-ho al nostre grup. No és un tema
sobre el que havíem parlat i, per tant, el que demano és uns minuts de recés per poder
debatre si es mantenen amb la idea de presentar-la ara. Nosaltres els demanaríem que la
poguessin presentar sense urgència pel mes de setembre i com a última cosa recordar
que la nostra adhesió a l’associació de municipis per la independència encara no és
formal perquè hi ha hagut una aprovació per majoria absoluta en aquest ple.
Sr. Alcalde.- Bé, això només vol dir que no som membres de ple dret. Som membres de
l’AMI, però no de ple dret. És la situació jurídica en la qual ens trobem. Aquest plenari, per
majoria simple, va acordar formar part de l’Ami, per ser membre de ple dret s’ha de tenir
majoria absoluta, cosa que no va succeir en aquest municipi. Jo els proposaria fer aquest
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recés que puguin debatre, els sembla bé 10 minuts? Si? Hi ha algun torn de paraula? Sr.
Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana?
Sr. Gil.- De fet, nosaltres no hem presentat, en cap moment, aquesta moció perquè ens
vam reunir amb la ANC de la Roca i van fer una, recordo, van convocar als partits, sí, vam
assistir nosaltres a una reunió, ara no els sé recordar la data, on ells ens van parlar de
diferents coses, entre elles del tema de formar part de l’AMI, tal i com d’això, ells van
també, sabien el tema amb la situació que ens trobem i ens van comentar que ells com a
ANC farien la consulta a l’AMI de saber la situació amb què quedava. També es va parlar
que hi havia la possibilitat que es canviessin els estatuts, precisament perquè hi havia
municipis i hi hagués 2 tipus de realitats i després també ens van presentar, entre d’altres
coses, aquesta instància, l’ANC ens va dir que les presentarien en el ple de..., és a dir, que
les voldrien presentar en aquest ple. La manera de presentar-les, evidentment, era a
través dels partits polítics i ens van dir que érem els que havíem assistit que ens donarien o
ens dirien de presentar les instàncies en el ple i llavors que nosaltres ho proposéssim als
diversos grups polítics qui si volia adherir i presentar-la en nom dels diferents grups. En
aquest cas, per això nosaltres no la vàrem presentar. Ara amb el coneixement d’aquesta
moció, jo els dono aquesta informació per si serveix del fet de dir, la presentem ara, la
votem o ens esperem, parlem amb gent que representa també part d’aquestes peticions
o simplement, la tirem endavant com a partits polítics sense aquest, diguem-ne,
associacionisme del poble. Jo els comento que sàpiguen aquesta informació i ja està.
Sr. Alcalde.- Jo desconec perquè l’Assemblea Nacional de Catalunya de la Roca no ha
apostat per presentar aquesta moció en aquest moment. Jo personalment, parlo a títol
personal, crec que el moment polític important per adherir-nos a aquesta pacte, que és
del 26 de juny, és ara. A finals de setembre, hauran passat moltes més coses en aquest
país, hi ha una diada pel mig, hi haurà una cadena humana convocada on un dels
organitzadors és l’Assemblea General de Catalunya, precisament, i on a data d’avui
sembla ser que està ja pactada i tota delimitada, per tant, segurament, encara passaran
moltes més coses i entrarem en una tardor que tindrà els seus tempos polítics que pot ser
que ens adherim amb retard. Jo crec que com a Ajuntament, si la voluntat d’adherir-se hi
és el moment és ara i en tot cas, convidar també i si convé afegir l’Assemblea Nacional
de Catalunya, no hi cap representant aquí, però desconec en aquest moment perquè no
ens han fet trasllat de d’aquesta adhesió que seria el moment lògic que és el que està
passant en aquest moment en tots els municipis.
Sí, sí, un dels acords, el segon acord:
“Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir...”
Evidentment, l’Assemblea Nacional de Catalunya és innegable que està adherida en
aquest procés i absolutament implicada en aquest procés, de la mateixa manera que
altres entitats i altres aspectes de la societat civil. Jo faria aquest recés, si els sembla
perquè es pugui analitzar, especialment pel... alguna paraula, Sr. Dani Martín?
Sr. Martín.- Nosotros esta moción, igual que Esquerra, esperábamos que la presentara la
Asamblea de la Roca. Esta es una moción que está presentando Esquerra y
Convergencia en todos los ayuntamientos des de hace bien, bien un par de meses y que
Iniciativa, en la mayoría de los casos, proponemos algunas modificaciones y también las
estamos votando a favor. Nosotros creemos que quien lo debía haber presentado en la
Roca era la Asamblea de la Roca. Evidentemente, si va a votación, propondremos las
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enmiendas al texto que Iniciativa está por poner en todos los ayuntamientos i si se
aceptan, votaremos que sí. Si no se aceptan nos abstendremos.
Sr. Alcalde.- Fem un recés de 10 minuts?

Es produeix un recés

Sr. Alcalde.- Vagin seient. SI us plau. Sí, continuem. Estem tots i totes? Molt bé, són les 10 i 5.
Hem complert els 10 minuts de recés, continuem. Havia llegit la moció i passo paraula als
portaveus dels grups municipals.
Sr. Dani Martín, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds?
Sr. Martín.- Sí, a ver. Como he dicho antes, esta es una moción que en la mayoría de
ayuntamientos, Iniciativa está consensuando con Esquerra i con Convergència. Lo único
que añadiendo, sobre la moción o substituyendo en algunos casos sobre la moción que
habéis presentado. A ver, yo si queréis y la vista me lo permite, intento leer la parte que
nos gustaría en algunos casos que se cambiara. En el apartado donde pone, “davant de
l’actual situació”, nosotros lo substituiríamos por una apartado que pone, no voy a ser
capaz de leerlo, las políticas de recentralización del gobierno español, han demostrado su
nula voluntad de satisfacer las aspiraciones de la mayor parte de nuestro pueblo como
consecuencia y enlazaría con “ el poble català, les seves institucions s’han presentat la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya”. Es decir, substituiría:
“ Davant l’actual situació de bloqueig polític...” hasta “ l’Estat espanyol” ... perdón?
Sr. Alcalde.- No queda entremig de...
Sr. Martín.- No, no todo ese párrafo substituiría a:
“ Davant l’actual ...” hasta “ l’Estat español” y enlazaría “ el poble de Catalunya i les
seves institucions”
I después donde pone “ a través...” substituir “a través de las diverses formes de...” voy a
mirar lo que pone porque está tachado, por “ i s’ha manifestat a favor del dret a decidir
en les mobilitzacions” substituiría la parte “a través de diverses formes, les manifestacions
massives” i enlazaríamos con “ del 10 de juliol de 2010. Se substituiría la parte de “ a través
de diverses formes ...
Sr. Gil.- Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 ..
Sr. Martín.- Ahí estamos
Sr. Gil.- sota el lema som una nació...
Sr. Martín.- Y allí enlazaría
Sr. Gil.- Aquí si? Sota el lema si?
Sr. Martín.- no lo ves, es que yo no lo veo bien.
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Sr. Alcalde.- Sí, a veure si podem tenir aquest text i continuar que sapiguem exactament
com queda?
Sr. Martín.- Es que si hubiéramos podido imprimir? Ah, sí, si está gmail. No entra en mi
correo directamente.
Sr. Alcalde.- Sí. Bé, enviarem el text en un correu electrònic que es pugui imprimir per
poder llegir-lo complert. Bé, en tot cas, a veure mentrestant... si?
Sr. Gil.- Vols que parli jo? Bé, diu que parli jo, però ...
Sr. Alcalde.- Per anar continuant la dinàmica del ple, si no els sap greu encara que saltem
una mica el procediment, en tot cas, tornaríem a donar paraula al Sr. Dani Martín. Passo la
paraula al Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Sr. Gil.- Bé, gràcies. Nosaltres, en principi, donaríem suport i el que passa és que en aquest
cas, no sé si voleu parlar primer vosaltres pel tema del... d’acord, no, no, no, vull dir que,
en principi, no sé, nosaltres ara les diferències, evidentment, és que al final no, en aquest
cas, són com tantes vegades, de la importància dels partits dels antecedents perquè, bé,
nosaltres estem d’acord amb aquest redactat, però si la inclusió d’aquestes variacions,
que creiem que tampoc és que alterin el sentit del que hem anat llegint, però que ara
quan ho veiem sobre el paper, en principi, nosaltres no tenim cap problema d’acceptar
algun tipus d’aquestes. El que sí que creiem és que sí que ha de ser els acords sí que han
de ser clars i aquests ens semblen perfectes.
Sr. Alcalde.- Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. César Alcalá? Sr. Carles Fernández,
en nom del PSC?
Sr. Fernández.- Nosaltres tornem a demanar que aquesta moció es pugui debatre al
setembre perquè clar, vostè sempre diu que les mocions que es presentin en el ple, que
no es puguin debatre i així, sempre vota en contra i ara ens presenta una saltant-se el que
vostè mateix diu, per tant, és també sorprenent en quan a les maneres i així. Això en primer
lloc, si això no va endavant la nostra reflexió és la següent sobre el tema del dret a decidir,
el nostre grup municipal va presentar una moció ja fa uns quants mesos que va ser
aprovada i, per tant, nosaltres ens remetem a aquesta moció. La nostra posició davant
del dret a decidir és clara. El que passa és que sobre certes coses que s’estan fent i tornar
a repetir sobre el mateix, el que es busca són altres qüestions on aquí sí que no ens sentim
nosaltres identificats. També sobre aquest tema, recordar que el president de la
Generalitat ha d’iniciar, si no recordo malament, per un mandat del Parlament unes
negociacions amb el govern per poder desenvolupar la consulta d’acord amb la legalitat
vigent i que encara no ha fet, per tant, potser que comencem a fer les coses també
nosaltres, les coses que toquen. Està clar que des de Madrid no fan les coses que toquen,
però potser nosaltres tampoc des d’aquí qui li toca fer-les tampoc les està fent. No sé
quantes setmanes o un mes que es parla d’una carta que han d’enviar a Madrid per
iniciar aquesta negociació amb l’estat sobre la consulta, consulta amb la qual nosaltres hi
estem d’acord, una consulta per decidir i per poder escoltar quina és l’opinió del poble
de Catalunya sobre la seva relació amb l’Estat espanyol, per tant, aquí estem posant
també en tot aquest procés el carro davant dels bous. Ja estem dient com serà, ja estem
decidint com serà l’estat de Catalunya quan encara no hem sentit la veu dels ciutadans
de la forma que s’ha de sentir. Sí que hi ha moltes veus dels ciutadans manifestant-se i així,
però aquesta no és la forma democràtica com es manifesten les coses, forma
democràtica és amb una consulta, d’acord amb la legalitat i d’aquesta manera, jo crec
que aquí a Catalunya, també estem fent les coses malament i d’aquesta manera no
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estem guanyant legitimitat davant de com de malament que ho està fent també l’Estat,
per tant, la nostra posició, torno a dir, que aquesta moció es retiri, es pugui debatre amb
mes tranquillitat el mes de setembre en el proper ple, també pel que i torno a repetir pel
que vostè diu sempre, que aquelles mocions que es presentin al ple sense haver pogut
parlar, vostè sempre votarà en contra que no a la urgència. Això són paraules literals i
textuals seves. Jo crec que aquesta moció, si vostès la volien presentar, tampoc no
costava res haver-la passat per comissió informativa perquè no és un tema nou ni urgent
sobrevingut o haver-la enviat fa uns dies als grups municipals. La presenta avui, a més avui
quan ens envien des de l’Ajuntament un correu electrònic parlant d’un tema d’urgència.
Això tampoc no apareix i ens assabentem a les vuit i poc, quan vostè comença a explicar
els temes del ple que hi haurà mocions d’urgència i ens diu que hi haurà una tercera i al
cap d’un moment ens la passen. Bé, per tant, la coherència aquesta que vostè va dient
sempre on està aquí, per tant, en aquests sentit, nosaltres el que demanem és que
aquesta moció vagi pel ple del mes de setembre i si no el nostre posicionament, si s’ha de
votar, serà una abstenció perquè entenem que sobre aquest tema, nosaltres ja ens hem
manifestat. La nostra manifestació ha estat clara a favor del dret a decidir, però darrera
d’aquesta moció, hi ha altres coses amb les que, ja dic posar el carro davant del bous no
ens agrada. Primer fem la consulta i després comencem si surt que sí, fem el procés, però si
no estem malbaratant en aquests moments esforços i recursos en una cosa que no sabem
si és la voluntat o no del poble de Catalunya. Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. Dani
Martín, vol completar vostè la seva intervenció d’abans?
Sr. Martín.- Con cachondeos... nosotros lo único que pediríamos sería que se añadiera la
parte de los acuerdos, no sólo que se le comunicara al Parlament, a la Asociación de
municipios, sino también a la Federación de municipios y a la Asociación de municipios
de Catalunya y ya está porqué sino va ser, buscar el texto y demás ...
Sr. Alcalde.- Sí, respecte als antecedents, no hi hauria després modificació?
Sr. Gil.- També agafant-nos a coses que nosaltres també diem, eh? i amb això, en el ple,
qualsevol altra vegada que ens havia passat, presentació de mocions d’últim moment. Jo
sempre he estat el primer que he dit que si no les podíem parlar amb Esquerra... el que
passa és que bé, nosaltres ara mateix ho hem pogut parlar, que moltes vegades també
els dic, evidentment, d’un tema així és molt fàcil que jo pugui prendre una decisió i ningú
em renyarà, però en aquest cas m’ha anat perfecte per no haver incomplert el que jo
sempre he estat demanant, no? el fet que entre nosaltres o que com a mínim tinguem la
possibilitat de poder parlar entre nosaltres. Nosaltres el que sí que creiem és que ara és el
moment per tantes coses que veiem i que desitgem i que, de cara a setembre, aquesta
moció estigui molt superada, em refereixo que els esdeveniments vagin més del ràpid del
que això sigui. Aquí sí que m’afegeixo a vostè a que el president de la Generalitat ja està
trigant fa temps triga molt a anar a Madrid a parlar amb qui sigui o a enviar la carta
aquesta perquè nosaltres creiem que això serà el detonant diguem-ne ja per poder
trencar totes les cartes, no? el fet de dir, bé, els passos són aquests, s’han fet els passos i ja
no d’això. Si nosaltres, la idoneïtat de presentar-la ara creiem que és el moment pels
temes aquests d’actualitat i tal i com toca ara de fer-la. Sí que entenem que hi ha
diversitat de maneres de veure les coses i probablement, doncs, el dret a decidir,
evidentment, estem tots els demòcrates d’acord, fins i tot els que els toca votar que no o
abstenir-se, eh?. Jo estic segur que, bé, no sé què farà el Sr. Alcalá amb una moció així,
però que si actués com d’això segur que el dret d’escoltar a la gent i que la gent
decideixi jo estic plenament convençut i vull creure que el defensaria, una altra cosa és
que els partits polítics aquí ja tinguem cadascú les seves visions i cadascú vulguem anar un
pas més enllà o un pas més enrere, no? no ho sé, nosaltres i la portem a votació,
evidentment, la tirarem endavant i en aquest cas, en els acords que és afegir a qui li
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enviem la moció que seria la Generalitat i al Parlament, l’Associació de municipis per la
independència, doncs fer-ho també a l’associació de municipis i a la federació de
municipis doncs, evidentment, també hi estem d’acord. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies. Aviam jo sóc de l’opinió en nom del meu grup
municipal que la moció s’ha de debatre avui i s’ha d’intentar aprovar avui. Aquesta
moció es va aprovar ahir a l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta moció té la novetat que
és una adhesió al pacte nacional del dret a decidir, que és el 26 de juny al Parlament de
Catalunya, per tant, estem avançant, en el calendari ara toca fer això. Al setembre, els
esdeveniments, segurament, s’haurà desbordat i hauran passat moltes més coses. El
moment polític és aquest, no podem dilatar una situació com aquesta. La voluntat del
nostre grup municipal, ja no parlo com a govern, sinó com a grup municipal, no és de
portar mocions a última hora i debatre-les d’urgència. Em fa l’efecte que és la primera
que portem en aquest mandat en aquests 2 anys i poc que portem de mandat és la
primera moció que presentem d’urgència, crec eh? No tinc ara memòria com per
recordar, no sé quina va ser l’altre, segons vostè Sr. Cortés? ...
No, però l’altra no l’ha presentat el grup municipal, l’ha presentat l’Equip de govern, és
diferent i a més a més, s’ha retirat Sr. Cortés.
Jo, com a alcalde, no he presentat cap moció l’equip de govern ha presentat uns acords
que ha retirat i el grup municipal, això en política s’ha de distingir molt bé les coses, de
Convergència i Unió ha presentat aquesta moció. Per què la presentem d’urgència?
Doncs perquè esperàvem que aquesta moció arribés al plenari per altres canals, per altres
vies com molt bé ha explicat el regidor d’Esquerra Republicana. No ha estat així i veiem
que no ha estat així doncs finalment, hem optat a darrera hora, doncs entenem que el
moment polític era aquest en presentar-la. A mi, em sorprèn que em posin en boca meva
coses que sempre votaré en contra i no sé quines coses s’han dit i tal, doncs no sé, potser
si que ho he dit. Algun dia haurem de tirar de hemeroteca, però és que clar,
lamentablement, ens hem trobat tantes vegades en aquest plenari havent de votar
urgències sense conèixer els continguts de les mocions, és que gairebé era a cada plenari,
per tant, en 2 anys i poc, el nostre grup municipal, repeteixo, Sr. Cortés, grup municipal és
la primera que presenta i entenem que és una manera en una moció important, important
en un moment en què està vivint el país i que és una moció oberta, oberta al dret a
decidir, no a significar el dret a decidir ni cap a un costat ni cap a un altre, poder algú em
malinterpreta, però els que som demòcrates pensem en què el poble ha d’exercir el seu
d’escollir el que vulgui un sí un no, una abstenció en funció de la pregunta que es faci,
però sobretot i per davant de tot el dret democràtic i això és el que estem reclamant no
és una adhesió, és una adhesió a un pacte nacional que ha fet un parlament amb una
majoria molt àmplia i com a Ajuntament, com a administració local, com a administració
més propera al ciutadà, jo crec que el municipi de la Roca ha d’estar al costat, molt a la
vora dels diputats i diputades, molt a la vora del Parlament de Catalunya i per això hem
optat per portar aquesta moció avui i entenem que el dia per debatre-la i intentar
aprovar-la és avui. Respecte a l’aportació del Sr. Dani Martín, d’Iniciativa per Catalunya,
jo crec que no hi ha cap mena de problema i si tots estem d’acord, en el tercer acord,
afegiríem enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i a l’Associació de municipis per la Independència, a la federació de municipis
de Catalunya i a l’Associació catalana de municipis, ho afegim i, en principi, quan passem
a votació, passaríem aquest text. Jo per part meva no tinc res més a afegir, donaria el
segon torn de paraula, Sr. Dani Martín? Sr. Albert Gil?, Sr. Carles Fernández? Sr. César
Alcalá, me l’he deixat. Passem a votació? La urgència.
Sí, aprovada la urgència per 10 vots favorables i 7 en contra.
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Passem a votar la moció per 9 vots favorables i 8 abstencions.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova per 9 vots favorables, manifestats pels regidors
dels grups municipals de CIU, d’ICV-EUIA i d’ERC i 8 abstencions, manifestats pels regidors
dels grups municipals del PSC i del P.P, la moció, la qual, literalment. diu:
“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament
la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat collectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social cultural i lingüístic de
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses
formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema <<Som una
Nació, nosaltres decidim>> i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema
<<Catalunya nou Estat d’Europa>>, la resolució del Parlament de Catalunya, de
data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de
Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur collectiu
mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013 es va constituir al Parlament de Catalunya, el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat
civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de
Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat,
Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en representació de
partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals cíviques, ciutadanes,
empresarials i sindicats.
El dret a decidir és un objectiu de país i com a tal ha de buscar coresponsabilitat de
tots els agents perquè se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els
catalans i de totes les catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport
majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la
pluralitat d’opinions de la societat, el pronunciament del poble de Catalunya ha de
ser única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i
ciutadanes. Per tot això, el grup municipal de convergència i Unió proposa al ple
municipal els següents
ACORDS

1.Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma
www.dretadecidir.cat
2.Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
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3.Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a
l’Associació de municipis per la independència, a la federació de municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.”

C) Control Gestió municipal
C.1 Dació de 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 2013-2T).
Sr. Alcalde.- Amb aquesta moció hem acabat el segon bloc de l’ordre del dia i passaríem
al tercer bloc de control de la gestió municipal. El punt C-1 tracta de la dació de 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
2013-2T). Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Alcalde, hem enviat a Madrid i en compliment de la Llei de
morositat, l’informe trimestral, en què queda detallat els períodes de pagament i els
terminis de pagament de l’Ajuntament de la Roca. La informació que donaré, ja ho he
comentat en altres plens perquè després ningú s’equivoqui i no ho entengui del tot, el dies
són dies ponderats, tenint en compte el termini dels dies que han passat realment i la
ponderació amb l’import de les factures.
El punt número 1 seria el resum de pagaments realitzats en el segon trimestre de l’any
2013, el període mig de pagament seria 62,43. Això és ponderat, eh? com hem comentat.
El resum d’interessos satisfets en el segon trimestre de l’any 2013 és de 0 euros,
l’Ajuntament no ha hagut de pagar interessos per factures que hagi pagat.
Resum de factures i documents justificatius pendents en el segon trimestre de l’any 2013, el
període mig del pendent de pagament de 166,09. Aquí hem de tenir en compte, ja vaig
fer esment en l’última vegada que vam donar compte d’aquest informe que tenim 44
factures de Help Guau, 23 factures de Sorea, són factures històriques que estaven algunes
d’elles en contenciosos i que el que fan és que aquest número surti tant elevat. Tenim
algun encara pendent de IGE, que em sembla que s’ha solucionat en aquest segon
trimestre, alguna de Classic Ibérica, 10 en venciments anteriors a l’any 2011 com per
exemple algunes de Help Guau i algunes de Sorea, 5 amb venciments anteriors a l’any
2012 i 270 amb venciments de l’any 2013.
El resum de factures o documents justificatius no reconeguts en més de 3 mesos en el
segon trimestre de l’any 2013. El període mig d’operacions pendents de reconeixement
total : 662,44. Aquí tornen a sortir 44 factures de Help Guau, tenim alguna factura de Gas
Natural, concretament 4 i tenim 7 altres, altres 7 factures amb un import total totes elles de
186.239 €. Aquesta és la informació que s’envia a Madrid en compliment d’aquesta llei. En
números més que podem entendre millor, en definitiva, podem dir que l’Ajuntament de la
Roca està pagant a 56 dies i, per tant, dins dels terminis que marca la llei. Recordeu que
són 30 dies per conformar la factura i una vegada està conformada, tenim 30 dies per
pagar, per tant, estaríem dins d’aquest límit i una dada també interessant a tenir en
compte és que s’han pagat totes les factures anteriors al 31 de maig de 2013. S’han pagat

54

totes, per tant, l’Ajuntament no té l’obligació d’adherir-se al nou Pla de pagament de
proveïdors que ha aprovat el Ministeri. No haurem de fer un nou pla d’ajustament i amb el
que vam aprovar l’any passat, anem tirant i anem sortint del forat, és una bona notícia i
demostra que amb les limitacions que tots coneixem i amb els límits que també coneixem,
anem tirant endavant. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel . Algun comentari?
Bé, doncs, sumar-me a aquesta bona notícia i felicitar al regidor d’hisenda i als serveis
econòmics de l’Ajuntament que estan fent aquesta bona tasca de portar al dia aquesta
situació econòmica tan difícil per la qual passa la nostra societat.

C. 2. Dació de compte de la resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es delega a favor del
Sr. Santi Raimí i Fortuny, regidor de Salut Pública i Medi Ambient, la representació de
l’Associació de propietaris forestals de la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- El punt C-2 de l’ordre del dia de control de la gestió municipal tracta de
Dació de compte de la resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es delega a favor del Sr.
Santi Raimí i Fortuny, regidor de Salut Pública i Medi Ambient, la representació de
l’Associació de propietaris forestals de la Roca del Vallès. Algun comentari?

C.3. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia tracta de la resolució d’alcaldia en matèria
de personal. Tot i que el regidor d’hisenda, en el punt primer, ha explicat una sèrie de
situacions que són de futur i, per tant, no sortirà en aquest apartat. Jo donaré compte de
les resolucions que estaven aprovades abans de la convocatòria d’aquesta sessió
plenària .
La primera és el nomenament de la Sra. Anna Moreno Castells per un període de 3 mesos
com a interventora accidental de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
La Sra. Anna Moreno ens acompanya avui aquí en el plenari, juntament amb la secretària
i ho fa en substitució del Sr. Antoni López Alonso que com ja vam dir en el ple anterior,
doncs ha marxat de l’Ajuntament, ha tornat a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, on
estava, on havia guanyat una plaça i tenint en compte que la interventora titular és la Sra.
Júlia Mayans Fuster que gaudeix d’una comissió de serveis.
La següent resolució d’alcaldia tracta de la contractació de la Sra. Aroa Raya González,
com a treballadora social en situació de contracte laboral d’interinitat a temps complert
en substitució de la persona que va marxar anteriorment.
La següent resolució fa referència al centre esportiu municipal, on hi ha una modificació i
ampliació de la jornada dels següents treballadors:
-

Gabriela Maria Enzina Tabio passa a fer 29,5 hores.
Verònica Caballero Vigara a fer 33,5
Enric Gorrea Bonvila, 26 hores
José Manuel Cascos, 34
Laia Valentí Canet, 25,5
Raquel blaya Luvián, 16 hores
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-

Xavier Gonsalves Alloza, 28 hores

I una contractació fixa discontínua del Sr. Àlex Álvarez Marcos des del 25 de juny a l’1 de
setembre, entenc que per un reforç estacional.
La següent resolució tracta també del centre esportiu municipal, l’ampliació de jornada a
28 hores de la Sra. Maria Checa Loïsa i la modificació de la Sra. Maria Rosario Colomina
Carchat i Antonio Checa Loisa. Algun comentari?
Bé, doncs afegir també respecte del que ha dit també el regidor d’hisenda que el
treballador que portava 10 anys a l’Ajuntament, el Sr. Robert Roca Parés, tècnic de
disciplina urbanística, ha ingressat a l’oficina antifrau i ha demanat una comissió especial
de serveis i bé, ell ha entès que havia de desenvolupar la seva tasca professional en
aquella institució que depèn del Parlament de Catalunya i, per tant, aquesta mateixa
setmana ha estat la primera que no ha estat a l’Ajuntament de la Roca.
C.4. Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.-Passaríem a l’apartat C-4, resolucions d’alcaldia, no sé si hi ha alguna consulta
sobre resolucions concretes?
Cap consulta?
C.5 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.-Passaríem a l’apartat d’informes d’alcaldia. Fer-los sabedors o donar-los a
conèixer que la consellera d’Ensenyament, la Sra. Irene Rigau Oliver ens ha enviat una
comunicació que llegeixo en nom de l’alcalde i que diu que agraeix molt sincerament la
tramesa del certificat de l’acord de ple de data 30 de maig de 2013 per aquest
ajuntament de la Roca del Vallès en defensa del model educatiu i lingüístic de Catalunya
i de rebuig de la LOMCE. Aprofita aquesta ben entesa per testimoniar-li la seva
consideració. Això és fa poc d’aquest mateix mes de juliol.
Així mateix, el regidor de seguretat ciutadana, el Sr. Jordi Fortí ens donarà compte, ens
explicarà una incidència policial que vam tenir que ha tingut transcendència en premsa i
que poder val la pena que coneguem tots una mica en detall. Sr. Jordi Fortí?
Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. El divendres 6 de juliol, sobre les 6 de la tarda. La patrulla que
estava en aquells moments de guàrdia per la tarda va haver-hi, per desgràcia, una
incidència en la qual van resultar ferits 2 dels nostres agents a causa d’una persecució i a
un control sobre un vehicle que havia provocat diferents robatoris dins del municipi durant
aquell mateix dia. Aleshores, van ser atropellats els 2 agents en aquest cas, la bona nova
és que tots 2 han estat, un encara està en rehabilitació, està fent cada dia control per
intentar estar al més aviat possible un altre cop en servei. L’altra persona ja està activa, ja
torna a estar treballant amb normalitat i el que volia afegir és que ens hem donat compte
que la policia local, del tipus de treball que poden tenir, del perill o del risc que corren en
qualsevol moment i sobretot del respecte que hem de tenir, però sobretot amb les
persones que, en aquest cas, ens guarden el municipi i busquen defensar al màxim els
ciutadans de tot el municipi i des d’aquí, doncs bé, buscar la professionalitat el respecte i
l’actitut que han tingut en tot moment, no tan sols aquests 2 agents que serveixen
d’exemple per la resta que cada dia tenen un treball difícil que executar, per tant, a partir
d’aquí felicitar-vos per la labor que van fer perquè van ajudar que aquests 2 senyors més
endavant, al cap d’uns dies, poguessin haver arribat a agafar-los els mossos d’Esquadra,
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el vehicle que portava aquests aparells que estaven sostrets de 2 vivendes d’aquí del
municipi. Ja havien robat 4 dies abans en una comarca d’aquí del maresme, de Sant Pol
justament i gràcies a càmeres, gràcies que s’havia fet el lloc on succeir aquests fets de
l’atropellament, doncs per sort, aquest senyors ja han passat a disposició judicial que és el
que els toca per haver fet això, per tant, felicitar-nos tots dels agents que tenim en aquests
moments i del treball i la professionalitat i del dia a dia que estan portant a terme. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Fortí. Sumar-me a la felicitació al cos de la policia
local que ens acompanyen avui que fan una tasca de protecció del municipi, una tasca
de proximitat al ciutadà i que en el cas d’aquests 2 agents van estar en perill i van estar en
una situació greu fins al punt de resultar ferits. La seva tasca no és una tasca fàcil, com
podeu veure i realment hem de tenir molt en consideració la feina que fan que és molt
important pel municipi.
Si vols afegir Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, en tot cas, alegrar-nos que un dels agents ja estigui recuperat i en servei.
Tal com sap el Sr. Fortí, en el moment en què ens vam assabentar, el nostre grup municipal
es va posar en contacte primer amb el sergent i després amb el Sr. Fortí per saber l’estat
de salut dels agents i també per donar el nostre suport i el nostre recolzament a la tasca
que van fer aquests 2 agents i la que estan fent tots els grups, per tant, ens alegrem que
un agent ja estigui en bon estat i l’altre desitgem que es recuperi al més aviat possible.
Sr. Alcalde.- moltes gràcies Sr. Carles Fernández.
El regidor de medi ambient el Sr. Santi Raimí, ens explicarà com està ...
Sr. Gil.- Perdó, només dir que tenim una policia que, de vegades, quan ets regidor et fan
molt amb si els han cridat l’atenció uns cotxes mal aparcats, etc., etc, però si en aquests
darrers temps comencéssim a mirar les notícies que ens han sortit d’intervencions que han
tingut i d’això doncs, crec que és per felicitar-los a tots i més per després d’informar-me de
com havia anat el tema aquest, doncs dir això, no? que aquesta gent van ser atropellats
o van patir danys perquè van intentar actuar, cosa que probablement molts de nosaltres
no haguéssim fet. Quan algú intenta marxar, el deixes marxar i intentes d’això i els 2 agents
que es posessin davant del cotxe o un saltés literalment intentant enganxar-se dins del
cotxe doncs clar, el que et demostra és clar, fins a quin punt són professionals i la tasca de
policia local és molt més que le policia de proximitat que de vegades tenim i que en el
nostre cas, són les dues coses, són els policies que tenim de proximitat, però que després
ens han donat bons resultats, per tant, felicitar-los com vaig fer amb el regidor i amb el
cap de policia actual i res, doncs també això felicitar-nos que estigui un ja incorporat i
esperem que l’altre no trigui gaire, gràcies, sumem a tots els grups municipals, aquest
reconeixement a la tasca que fa la policia del nostre municipi del nostre ajuntament.
Sr. Alcalde.- Bé, com deia abans, el Sr. Santi Raimí, regidor de medi ambient ens explicarà
en quina situació està el tema de la possible implantació d’uns horts urbans municipals.
Sr. Santi Raimí?
Sr. Raimí.- Com tots sabem, el mes de febrer es va aprovar una moció per intentar fer la
installació d’horts urbans aquí en el municipi. Ens vau donar 3 mesos per buscar possibles
indrets, no ho hem fet així. Realment, hem centrat els esforços a buscar un indret i a partir
d’aquí, fer una valoració sencera de la viabilitat de muntar-los o no muntar-los. Tenim ja la
proposta. Ara us ho ensenyaré, però la idea és que ens veiem al mes de setembre, com

57

que hi ha un cost important que hem d’acabar de debatre en l’àmbit intern, però que
també volia saber la vostra opinió al respecte i de cara al setembre parlar-ne de forma
conjunta i intentar a veure si a finals d’any podem deixar uns horts muntadets. La proposta
és al final del carrer de Baix a la nau municipal que ara mateix estem utilitzant una part
d’ella com a zona de magatzem, però sí que tenim allà un espai tancat. A més a més, és
bastant gran, fàcil d’adequar, amb accés fàcil d’aigua, a la vora del centre del poble, en
cas que fos necessari toma de corrent també possible i al mateix temps està a la vora
d’on nosaltres creiem que ha de ser la ubicació definitiva dels horts, que seria el Pla de les
Hortes, però com sempre hem expressat aquí, la idea seria fer una prova pilot per veure
quina és la resposta de la gent del poble, si realment està interessada i el que comporta
tenir un indret adequat com aquest. A trets generals dir-vos que s’ha pensat entre 5 i 10
hortets, no ens decantem ni per 5, ni per 10, ni per 7, és a dir, és una qüestió que hem
d’acabar de parlar, però perquè ens fem una idea, per adequar aquest espai tenim 2
temes importants a tenir en compte, una és l’adequació del propi hort, el terreny, la sorra,
limitar els hortets, el fer arribar l’aigua a cadascun d’ells de forma independent i l’altre és
l’adequació de l’espai tancat on els possibles interessats puguin tenir les seves quatre
eines per poder treballar aquest hort. Com que el magatzem està sent utilitzat per la
brigada municipal per guardar material, el que no volem és que estigui tot barrejat,
aleshores hi ha una actuació de separar una habitacioneta del que és aquesta nau que
seria només per accés per la gent que pugui utilitzar els horts, a part de tenir cadascú els
seus armaris. Totalment independent del que seria la zona de magatzem, per tant si us
sembla us passo el plànol i els quatre números. Tot això és aproximat, està bastant ben
pensat, però és aproximat. No vull que això s’entengui com un compromís ferm perquè
veieu una mica quina és la idea, però el missatge que vull transmetre és que sí que
m’agradaria tenir un canvi d’impressions amb tots vostès al setembre, crec que ha passat
l’estiu per a veure què us pot semblar la proposta.
Com veureu teniu un pla genèric on estan dibuixades 10 parcelles, en el cas que se’n
fessin 5, el cost d’inversió comptat són entre 6.000 i 7.000 € i en cas que es fessin les 1 que
estan dibuixades el cost a invertir aproximadament, eh? és uns 11.000 € aproximadament,
és uns 11.000 euros aproximadament. Les 2 coses, eh? per això us he comentat al principi
que és una cosa que hem de debatre en l’àmbit intern i a part m’agradaria molt saber
com si se us acudeix algun altre espai que pugui ser interessant. Per què hem optat per
aquest? Doncs, bàsicament, perquè entenem que l’adequació d’aquest espai és més
fàcil, dient-ho això entre cometes que si busquéssim ara mateix un espai verge, un hort,
perquè fer un tancat, fer les casetes tot sortiria sobretot econòmicament més car .
Gràcies. Això és tot.
Sr. Alcalde.- Bé, doncs moltes gràcies, Sr. Santi Raimí . En tot cas, si hi ha algun comentari,
Sr. MIquel Estapé ? algun altre comentari?
Sr. Gil.- A nosaltres ens sembla perfecte i agraïm la feina que va agafar el compromís i que
ens convoqui de cara i vist així , a mi em sembla bé la ubicació també perquè de la zona
de les hortes on també vam parlar que podria ser una bona zona a l’hora de quan es faci
el ... els horts urbans, em sembla perfecta.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana . Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Agrair la proposta i el document que ens ha lliurat, és cert que el 31 de gener
vam aprovar per unanimitat aquest acord, han passat uns quants mesos. En aquell acord,
l’única cosa que demanàvem era que en 3 mesos hi hagués propostes sobre la taula,
hem trigat una miqueta més, però benvolguda sigui la proposta. La proposta va més enllà
del que demanàvem perquè aquí hi ha uns pressupostos i costos, per tant, aquest sentit
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pot compensar l’altra. La veritat és que des que va haver-hi aquella proposta, que més o
menys els diferents veïns s’han mostrat molt interessats en aquest tema, no volem dir que
sigui la panacea ni una gran solució, però sí que pot ser una petita ajuda i, a més a més,
passejant per municipis de la comarca i de tots els colors polítics, és quelcom que s’està
impulsant, modestament, però a tot arreu s’està imposant. Nosaltres, benvinguda sigui la
proposta perquè comencem per algun lloc perquè les coses es comencen pas a pas i
fem-ne un i bé, el que és important no és que hi hagi 50 horts, comencem per 5 a 10,
veiem els resultats. Si els resultats són correctes, estarem totalment d’acord en què anem
progressant. A partir d’aquí, la nostra predisposició el mes de setembre, ens agradaria que
ens convidés i parléssim dels detalls. Podríem discutir altres propostes, però d’entrada si
aquesta és viable pel tema de l’aigua que el fonamental, doncs comencem i em sembla
un bon començament. Ja vindran altres alternatives. Però sí que ens agradaria poder fer
aquesta reunió i parlar dels detalls el mes de setembre.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies, Sr. Miquel Estapé. Moltes gràcies, Sr. Santi Raimí.
Ens emplaçarem de cara al setembre i continuarem parlant d’aquest tema. Li passo la
paraula ara al regidor de promoció econòmica, al Sr. César Alcalá, que ens explicarà
l’aprovació d’uns plans ocupacionals en la darrera Junta de govern.
Sr. Alcalá.- Bona nit, en la darrera junta de govern de dijous passat es va aprovar el
projecte per a la contractació de 7 persones des del programa Mesures per al Foment de
l’ocupació. Passo a desglossar aquestes 7 persones que seran contractades. Dins de
l’àrea de Serveis Socials, 2 treballadors dinamitzadors o dinamitzadores de programes amb
una dedicació setmanal de 15 hores. La durada del contracte és de quatre mesos i el cost
total d’aquestes dues persones és de 7.665,28 €. També per serveis socials, un administratiu
o administrativa amb una dedicació setmanal de 25 hores, també 4 mesos i un cost de
6.356 €. Per a la implantació dels mercats no sedentaris, un inspector de mercats que
tindria una dedicació setmanal de 8 hores, també contracte per quatre mesos i el cost és
de 1.908,98 €.
Per serveis generals, un zelador o zeladora amb una dedicació setmanal de 20 hores,
duració del contracte 4 mesos i un cost de 3.967,17 i finalment, la brigada d’obres 2 peons
per a la brigada amb una dedicació setmanal de 25 hores cadascun d’ells per quatre
mesos i un cost total de 9.952,02 €. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari?
Sr. Gil.- Doncs, evidentment, qualsevol Pla ocupacional que pugui suposar, entenem que,
sabem que es farà, però la situació actual és tan delicada que de vegades, ara suposo
que encara s’ha d’anar més a mirar quin tipus de persona ha necessitat, suposo que
aquests plans ocupacionals es poden lligar o s’haurien de lligar sota el nostre entendre
molt amb el tema de perfecte... ho imaginàvem, però bé, les peticions serien aquestes,
sobre tot que Serveis Socials estigui molt lligat i una de les coses que ara mateix parlàvem
amb el Dani, també per exemple el tema dels horts urbans és una d’aquests conceptes
que s’ha de tenir clars, avui en dia, probablement el que més ens marca per moltes
decisions és això. A serveis socials qui ens ha de guiar, qui ho necessita i qui hauria de tenir
aquestes coses. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Una pregunta que no ha mencionat, però em sembla que nosaltres elemental
amb la conjuntura actual és com es finança aquest pla.
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Sr. Alcalde.- Sí, ara li explica el Sr. César Alcalá.
Sr. Alcalá.- A veure, el dels mercats sedentaris és dins de la partida de producció
econòmica i els altres 6 dins de la partida de serveis socials que són 07....
Sr. Estapé.- César no era les partides. Disculpa, eh? potser no m’he explicat bé. Si no són
recursos propis de l’Ajuntament o si és d’algun finançament de la Generalitat o de fons
europeus.
Sr. Alcalá.- Recursos propis de l’Ajuntament i de diferents partides ... pressupost.
Sr. Estapé.- Entenem que aquesta iniciativa era una proposta que teníem en el pressupost i
que en el nostre cas no havíem sabut veure explícitament. En tot cas, el fet que no hi sigui
explícitament, no vol dir que no es pugui fer com és el cas i només un comentari, nosaltres
sabem que aquestes accions s’han de portar a terme i el que s’ha de fer és
extremadament curós amb quines feines es fan perquè no es tracta de contractar per
contractar, sinó que facin les feines que tinguin una rendibilitat al municipi o una
rendibilitat social. En aquest sentit, els comentaris, les propostes que hem fet em semblen
d’entrada bé, però sí que ens agradaria conèixer el detall de les tasques que faran totes
aquestes persones.
Sr. Alcalde.- Sí, li passo la paraula a la regidora de benestar social, la Sra. Montse Ametller
que ens apuntarà una miqueta també aquestes places de plans ocupacionals.
Sr. Ametller.- Sí, respecte al que preguntava ara el regidor en el cas de benestar social,
una de les places, per exemple, és per administrativa. Ens trobem amb què les
treballadores socials i educadores socials, sovint els tasques administratives són molt
importants i sempre els manca temps i recursos per dedicar-se al que s’han de dedicar,
que és el treball social. Era un reivindicació d’aquesta regidoria en l’equip de govern, que
necessitàvem un suport administratiu, n’hem tingut diferents, però per diferents qüestions
pressupostàries, no podíem disposar en continuïtat. Ara, a través d’aquest pla
ocupacional, tindrem una administrativa per serveis socials, per tant, aquesta seria una de
les reivindicacions absolutament justificades i que té una aplicació molt necessària. Els
plans, altres persones que intentarem contractar, un d’ells és per tirar endavant els
projectes que ja vam anunciar en el seu dia, com és d’aliments frescos, doncs fa falta
algú que coordini i que tiri endavant, per tant, una de les dinamitzadores de programes,
seria per un d’aquests programes, pel d’aliments frescos i l’altre problema que era socio
laboral, per tant, les places de benestar social són absolutament necessàries, més que
justificades per tirar endavant aquests projectes que a través del pressupost havíem previst
i ens faltava el suport humà per poder tirar-ho endavant, res més.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Montserrat Ametller. Algun comentari més?
C.6 Mocions de Control
Sr. Alcalde.- Doncs passaríem al següent punt de l’ordre del dia C-6 de mocions de
control, no se n’ha presentat cap
C.7 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Anem directament al C-7 de precs i preguntes. Alguna pregunta? Sr. Carles
Fernández?
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Sr. Fernández.- Sí, un seguit de preguntes relacionades amb la regidoria d’esports.
Volíem saber quin cost ha tingut la reparació de la piscina, del que va passar a la piscina i
si això, aquest cost encara estem a temps de ser imputable a IGE o si ja se li han tornat
totes les garanties- perquè entenc que això ve provocat per un mal manteniment per
part d’IGE durant un cert temps. Si s’ha mirat aquesta via o no. Llavors també en l’àmbit
aquest, si ens podem informar si s’han presentat empreses al concurs de gestió de la zona
esportiva del municipi.
Sr. Alcalde.- Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Una segona pregunta molt de detall que ens han fet alguns veïns aquest
comentari i el volem traslladar aquí, al ple: el municipi de la Roca té atorgades diverses
llicències de taxi. Si no recordo malament, en són 3. Aquests taxis, la veritat és que hi ha
una llicència que em sembla que a efectes operatius no és operativa i les altres, doncs
bàsicament a treballar a la Roca Village i no tenen presència ni actuació en el municipi
de la Roca actualment. Almenys aquesta és la informació que tinc, que en tot cas,
m’agradarà que la contrastin. En aquest sentit, tenim 2 veïns que sí que ens han traslladat
l’interès de poder accedir a una llicència de taxi, si hi ha una certa voluntat d’ampliar les
llicències. Lògicament, aquí l’atractiu no és únicament el municipi i que té un nombre
d’usuaris molt petit i no és el de la Roca Village i tenint en compte que el centre comercial
s’amplia, doncs també pot ser una petita ajuda, ampliar el número de llicències que
tenim al municipi, això és una potestat totalment municipal i que hi hagi algun personal de
la Roca, doncs que ho digui que és una oportunitat professional que ara els hi està molt
difícil que m’acabessin d’aclarir si la informació que tinc és correcta o no i que, en tot cas,
estudiéssim d’ampliar el nombre de llicències.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Miquel Estapé. Alguna altra pregunta?
Passem a contestar doncs. Sr. César Alcalá, les 2 primeres preguntes del Sr. Carles
Fernández?
Sr. Alcalá- Bé, sobre el cost de la reparació, en aquest moment no te’l sé dir, però el que
demanaré tot el que ha costat perquè no ho sé, d’entrada tot entrava dins de
l’assegurança, és a dir, l’assegurança cobrirà la despesa que hagi costat això. No se li pot
imputar a IGE en aquest sentit perquè nosaltres vam fer una resolució de mutu acord en la
qual no li imputaríem. Que pot ser una manca de manteniment per part d’ells?
Evidentment que pot ser una manca de manteniment, el que passa és que els serveis
tècnics han d’acabar d’esbrinar què va passar concretament perquè hi hagués aquesta
reacció en cadena i que es buidés tot el vas de l’aigua.
Sobre la contractació, a dia d’avui s’han interessat diverses empreses. Jo sé que la
setmana que ve tenim obertura de sobres. Sé que, de moment, s’han interessat dues ...
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies... Bé, ara el regidor ha dit que s’han interessat. Interessar vol dir
que han vingut a preguntar.
Sr. Estapé.- Perdoni, el termini de presentació d’ofertes ha acabat.
Sr. Alcalde.- Crec que acaba el dia 28, si no recordo malament.
Sr. Estapé.- Ho contrasto ràpidament. És que em pensava ...
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Sr. Alcalde.- Sr. Bé, jo parlo de memòria, no voldria tampoc assegurar-ho del tot, però em
fa l’efecte .
Sr. Estapé.- Ho mirarem al perfil del contractant que per això està
Sr. Alcalde.- Mentrestant contestarem la pregunta del taxis. El regidor de seguretat
ciutadana, el Sr. Jordi Fortí, seguretat ciutadana i mobilitat.
Sr. Fortí.- Sí, és cert que hi ha 3 llicències actuals en el municipi, de les quals una està
inactiva i n’hi ha dues que estan actives. D’aquestes 2 actives, bàsicament és el que vostè
deia Sr. Estapé que és el percentatge més elevat de treball el tenen al centre comercial.
A partir, tal com diu vostè, de l’ampliació, però ja molt temps abans, ja fa molts mesos que
estem treballant per fer un informe per part dels serveis tècnics de la casa d’aquí de
l’Ajuntament per presentar-li tant al Departament de Territori de la Generalitat, al
Departament de transports com al Consorci Català del Taxi que és qui en primera és qui
informa a través d’aquesta petició de llicències que podem demanar nosaltres a partir
d’una sèrie d’informes de les necessitats que tenim pel tipus de municipi, pels comerços,
pel moviments, per la mobilitat i per totes les dades que tenim de diferents serveis de
transports i de taxis que tenim al voltant. De tot això, demanem una sèrie de llicències ,
siguin 5, 8, 15 o 3, llavors a partir d’aquest informe, això ha d’anar al Consorci Català del
Taxi i el Consorci Català del Taxi ha de dir si està d’acord o no amb aquest informe i
encara que no sigui vinculant, va al Departament de transports de la Generalitat que és
qui al final atorga o no aquestes llicències. Aquí, què passa, aquí tenim dues pressions,
evidentment, al tenir el centre comercial i a més l’ampliació, com vostè diu, també tenim
2 pressions per part dels nostre veïns de Granollers i els nostre veïns de Cardedeu que estan
dins d’un consorci del Baix Montseny, crec que és així com s’anomena on també estan
consorciats amb Vilamajor, Cànoves, Samalús i companyia. Aleshores aquí la idea que
tenim nosaltres des de l’Equip de govern és poder atorgar i treure facilitar pròpies llicències
sense necessitat de dependència tant d’un veí com de l’altre, sigui de Granollers o sigui
de Cardedeu que són els que volen entrar en el pastís del que és el centre comercial.
Aquesta és la idea, en el moment en què tinguem l’informe i fer totes les dades i passades
tant al Consorci del Taxi com del Departament de la Generalitat, hi ha diferents
informacions... de quantes amb aquest informe a través de les dades que estem en
aquests moments agafant de quantes llicències són necessàries per cobrir no tan sols el
centre comercial, sinó també els 3 nuclis grans del municipi, donar servei a la Roca Centre,
donar servei a la Torreta i donar servei com és lògic a Santa Agnès.
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, no hauríem d’entrar en debat, estem al torn de preguntes.
Sr. Estapé.- Sí, intentaré ser molt breu, jo li faria diverses consideracions, una informació és
que no coneixia la complexitat d’aquest procediment que vostè m’ha dit, però també és
veritat que hi ha una directiva de serveis en l’àmbit europeu, que tot això limita totes
aquestes traves a la implantació de les activitats i, per tant, potser s’ha de fer, però com
vostè ha dit no són vinculants, per tant, tenint en compte la situació que hi ha molts veïns
al municipi, li demanaria certa contundència en impulsar aquestes propostes i agilització
perquè hi ha demanda, hi ha interès i jo crec que també hi ha negoci i sabem que hi ha
negoci i que ara mateix d’aquest negoci se n’està aprofitant algunes persones molt
respectables segur, però que no són d’aquest municipi i que dret a llei no podrien actuar
en el terme municipal de la Roca i ho estan fent, doncs el mínim que podem fer és que els
propis veïns del municipi que facin tots els tràmits que jo els he comentat, doncs també
se’n beneficien perquè si no aquí tenim un greuge comparatiu que és molt difícil
d’entendre pels nostres veïns perquè li demanem que, si us plau, això ho agilitzi i que sigui
contundent amb aquestes peticions amb les altres administracions.
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Sr. Fortí.- Estem treballant en aquest aspecte i, evidentment, tot el que puguem reduir al
màxim tempos, ho farem
Sr. Estapé.- Si em permet...
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, ho hauríem de deixar.
Sr. Estapé.- No, no és sobre això. Disculpi, eh? és sobre la data que diu el perfil de
contractant si ho sé interpretar bé, termini de presentació d’ofertes 16 de juliol de 2013 a
les 14.00 hores.
Sr. Alcalde.- Doncs, ho tenia confós amb algun altre dels procediments.
Sr. Estapé.- Igual, obertura de pliques, 23 de juliol de 2013, és a dir, que ja s’hauria d’haver
fet.
Sr. Alcalde.- Doncs llavors aquesta no s’ha presentat cap.
Sr. Estapé.- Bé, això és el que diu el perfil del contractant, eh? Lògicament, suposo que es
pot modificar, s’hauria d’actualitzar, lògicament perquè com us he dit abans això és obert
per les empreses que vulguin informar-se a través del web municipal. Llavors, la meva
pregunta és hi ha empreses presentades o no.
Sr. Alcalde.- Bé, en tot cas aquesta informació ja li remetrem comprovem si finalment
d’aquestes empreses que s’ha interessat, se n’ha presentat alguna i en tot cas,
comprovem aquestes dates que ens ha contrastat perquè jo normalment haig de ser a les
meses de contractació i no tenia cap convocatòria anterior. Bé amb aquesta resposta de
la darrera pregunta, aixequem la sessió quan són les onze i cinc del vespre i passem al torn
de precs i preguntes del públic assistent

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 23
hores i 6 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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