ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT
EL DIA 30 DE MAIG DE 2013, Núm. 03/2013

ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

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

A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 5 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a
la Sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Illm. Sr. alcalde,
Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per
la que sotasigna, la secretària accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació
del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació
municipal, es procedeix, amb l’assistència de l’interventor accidental, Antoni López
Alonso, a la realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia
d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del
dia indicats a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA
A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 21
de març de 2013.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Aprovació de l’expedient de contractació del servei d’escola bressol municipal de
la Torreta a la Roca del Vallès.
B-2. Iniciació de l'expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la
modalitat de gestió interessada, de les zones esportives municipals de la Roca, de la
Torreta i de Santa Agnès i aprovació del Plec de clàusules econòmic-administratives i
de prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació d’aquest servei
públic, per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
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B-3 Iniciació de l’expedient de contractació de la gestió del servei públic de gestió
integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del
Vallès.
B-4. Aprovació compte general 2012
B-5. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2013, de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball .
B-6 Verificar el text refós presentat pel Sr. Joan Subirana López en representació d’Àrids
Subirana S.L. en compliment de l’acord de la ctub de data 31/10/12 en relació al Pla
Especial Urbanístic d’Ordenació Urbanística i Integració Paisatgística de l’àmbit on es
situa una planta classificadora i dosificadora d’àrids a la Roca del Vallès.
B-7. Aprovació dels membres de la Comissió tècnica municipal de patrimoni.
B-8. Acord de delegació de competències a favor del Organisme Autònom de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
B-9. Ratificació de la resolució d’alcaldia, mitjançant la qual es prohibeix la circulació
de vehicles pesants pel terme municipal de la Roca del Vallès.
C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte al Ple de la Corporació municipal de l’informe de la Tresoreria i la
Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès (Període 2013-1T).
C.2. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C.3. Resolucions d’alcaldia
C.4 Informes d’alcaldia
C.5 Mocions de Control
C.6 Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Donem inici a la sessió plenària ordinària de 30 de maig de 2013, quan són
les 8 del vespre i cinc minuts.
A)Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 21
de març de 2013.
Sr. Alcalde.- El primer bloc de l’ordre del dia d’assumptes de tràmit tracta de
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 21 de
març de 2013. Algun comentari sobre el acta?
Cap comentari? Passem a votació?
Sí, aprovada l’acta per unanimitat
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B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Sr. Alcalde.- Passem al segon bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes i
mocions resolutòries amb 9 punts de l’ordre del dia i 2 mocions afegides que es
tractaran al final.
B-1. Aprovació de l’expedient de contractació del servei d’escola bressol municipal de
la Torreta a la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- El primer punt tracta de l’aprovació de l’expedient de contractació del
servei d’escola bressol municipal de la Torreta. Té la paraula la regidora
d’ensenyament, la Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Moltes gràcies Sr. Alcalde. Bé, penso que abans d’entrar en el punt en sí,
valdria la pena fer una mica d’antecedents de la situació. L’escola bressol de la
Torreta és una escola que ha estat altament reivindicada pel barri de la Torreta i ha
estat un cavall de batalla molt important per a tots els ciutadans del barri. Si ens
remunten a fa uns quants anys, potser 4 o 5 anys, a la Roca només hi havia l’escola
bressol de les Orenetes. Una escola bressol, en la qual es va haver d’ampliar la ràtio
perquè hi havia una demanda molt superior a la oferta, van haver-hi cursos en què,
fins i tot, van quedar 40 nens en llista de espera i bé, jo crec que tots els grups
municipals vam creure que l’escola bressol de la Torreta era una necessitat. S’ha
treballat molt per aconseguir-la i la hem aconseguit i ara l’escola bressol està acabada
i està llesta per posar-la en funcionament. Malgrat aquesta bona notícia, la conjuntura
econòmica ha canviat molt i és evident que la necessitat de conciliar la vida familiar i
laboral i dels nens és necessària, però potser ha disminuït, sobretot per la situació
econòmica. Ara ens trobem aquí, a la Roca, amb una escola bressol amb una
ocupació de 60 places, 65. Amb una bona preinscripció enguany, estem contents
perquè hi ha hagut una bona preinscripció. De fet, queden 8 places vacants de P0,
però n’hi ha 16 d’ofertades, n’hi ha 8 de vacants, però sabem que el P0 és una
matrícula molt viva perquè a mesura que els nens van fent 16 setmanes, es poden
anar inscrivint. Han quedat, ho dic de memòria, em sembla que 2 places vacants a P1 i
quatre a P2, per tant, considerem que malgrat tot, és una bona notícia i l’escola
bressol de la Torreta ha estat un cavall de batalla important dins de l’equip de govern
perquè havíem fet, al llarg de l’hivern passat, es va fer un sondeig a totes les famílies
que tenien nens susceptibles d’anar a aquesta escola bressol a veure quina era la
intenció de fer preinscripció i, fins i tot, matrícula i la veritat és que era difícil, sense
veure l’edifici acabat i sense veure les coses clares que els pares apostessin clarament
per un si. Finalment, l’escola es va acabar i el Departament d’Ensenyament, com a
norma, és obligatori fer una oferta de les places d’aquesta escola bressol perquè
l’Ajuntament pugui rebre els 400.000 € de subvenció per a la construcció d’aquesta
escola, per tant, vam fer moltes reunions a la Delegació Territorial per tractar aquest
tema perquè no veiem clar com aniria la demanda i, finalment, vam decidir que
s’havien de tirar els plecs endavant i que l’escola s’havia de tirar endavant. S’han
obert les preinscripcions igual que a l’escala bressol d’aquí a la Roca estem contents
perquè hi ha 27 preinscripcions, 14 de P1 i 13 de P2, nosaltres havíem fet, des de la
regidoria, diversos estudis de viabilitat de l’escola perquè ja sabeu que els infants, els
de P0 són els infants més cars, entre cometes, perquè necessiten una ràtio de
vetlladors més alta. Llavors en funció de com haguessin anat les inscripcions doncs la
viabilitat era més o menys i com que són nens de P1 i nens de P2 seria una aula de P1 i
una aula de P2 que es podria obrir i econòmicament amb l’estudi que hem fet és
viable, aleshores, parallelament a tota aquesta feina, des de la regidoria, per tirar
endavant els plecs que avui portem a aprovació:

3

“Primer.- INICIAR l'expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol de la Torreta, per un
import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 294.790
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, varis criteris d’adjudicació, i
SOTMETRE’LS a informació pública pel termini de vint dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina
web municipal, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les allegacions
pertinents. Transcorregut aquest termini sense cap reclamació els plecs
esdevindran aprovats definitivament sense necessitat d’acord exprés.
Tercer.- ATENDRE la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a
l’anualitat 2013, a càrrec de la partida que correspongui del pressupost
municipal.
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, per a
l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta...”
I això continua. A veure, una mica, vam fer una jornada de portes obertes fa 3
setmanes, en la qual va venir molta gent. Una de les coses que ens va saber més greu,
és que no hi hagués l’empresa que gestionaria el servei perquè, evidentment, avui
aprovem els plecs, però malgrat tot hi va haver molt èxit de gent interessada i una
mica els plecs són molt semblants als de l’escola bressol de les Orenetes, volem que
sigui un model similar. Volem que el municipi tingui dues escoles bressols que més o
menys siguin de la mateixa línia i pensem que serà tot un èxit i al setembre podrem
obrir l’escola amb els 27 nens i esperem que algun més i amb un bon equip que la
porti. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari? Sí, Sra. Carmen las
Heras, en nom del PSC.. perdó anem per ordre, de menor a major. Sr. Albert Gil, en
nom d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, gràcies. Bé, felicitar-nos que hi hagi hagut l’interès de veïns del poble per
poder optar a entrar a aquesta escola bressol. Esperem que les empreses que es
presentin mantinguin la qualitat que l’actual empresa que gestiona la de la Roca
perquè el que sí que no ens agradaria és que, malauradament i en aquestes
situacions, moltes empreses han canviat de passar de ser empreses d’esplais, per tant,
doncs bé agrair la feina feta, esperem que això segueixi el seu curs endavant, que
aquestes preinscripcions es puguin anar fent i la importància de tenir una escola
bressol més en el municipi i res, moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sra. Carmen las Heras, en nom del PSC de la
Roca?
Sra. las Heras.- És una molt bona notícia que s’obri una nova escola bressol en el nostre
municipi, que aquests 17 nens quan arribi el moment de matricular-se els 27 nens, per
què si no, no sé quina viabilitat tindria l’escola bressol. Només dir que és una llàstima
que en la jornada de portes obertes no estigués el projecte educatiu perquè
segurament doncs haguessin estat més els pares que podrien haver estat interessats en
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portar als seus nens i, jo crec que és molt important valorar aquesta etapa de 0 a 3
anys perquè no és una etapa assistencial com ara, per exemple, pretén, la LOMCE
que sigui, si no que ho crec que és una etapa educadora i és molt important que en el
nostre municipi hi hagi una altra escola bressol.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Carmen las Heras. Algun comentari més? Sra. Marta
Pujol?
Sra. Pujol.- Estic d’acord amb la Carme en què les condicions ideals haurien estat que
hi hagués hagut, que l’escola hagués estat adjudicada i que hi hagués estat l’equip
docent i hagués pogut donar les informacions i amb això estem d’acord, el que passa
és que, de vegades, les coses no són com un voldria i jo penso que hem d’esperar que
es consolidin les 27 preinscripcions, veurem en els propers dies, bé, la matrícula és al
llarg del mes de juny i, per tant, encara tardarem ben bé, quinze dies llargs a saber-ho.
Sr. Alcalde.- Bé, si no hi ha més comentaris, jo per cloure aquest punt, afegir-me als
comentaris de bona notícia, de felicitacions. Realment, en el municipi de la Roca en
moments en què la situació econòmica no estava com ara, sinó que estava
estabilitzada, hi havia una forta demanada d’aquest servei i aquesta forta demanda
va suscitar la necessitat de construir aquesta escola bressol a la Torreta. Si analitzem
dades d’aquest any que s’està acabant ara, d’aquest curs escolar 2012-2013, l’escola
bressol de la Roca només té escolaritzats 2 nens de la Torreta, malgrat ser una oferta
municipal d’aquests 2 nens. Normalment, aquests serveis s’utilitza també per proximitat
o bé el lloc de residència o bé el lloc de treball. En aquest cas, la Torreta necessitava
aquest servei, estem donant una resposta territorial de com es va veure el dia de la
jornada de portes obertes amb més d’una cinquantena de famílies d’assistència i com
s’ha vist aquestes 27 inscripcions que hem de considerar un gran èxit en moments com
en l’actual. La premsa d’aquest passat dilluns, la premsa comarcal, feia esment a la
delicada situació de les escoles bressol que està patint ciutats com Granollers i la
recessió que hi ha en les matriculacions fruit de la conjuntura econòmica. A la Torreta
podem invertir aquesta situació diferent, començar de zero, començar a poc a poc.
Si es concreten aquestes 27 matriculacions, serà un gran èxit i dóna la seguretat de la
viabilitat econòmica d’una sola línia de moment, però el que és important és que hi
hagi una empresa concessionària que gestioni l’escola i que aporti la seva impremta i
el seu projecte pedagògic. Estem d’acord amb la Sra. Carmen de las Heras que és
una etapa educativa i, per tant, hem de lluitar perquè sigui un model educatiu amb la
LOMCE o sense la LOMCE, des dels municipi aquest servei d’escola bressol municipal,
l’hem de defensar com a propi, per tant, tenim el precedent de l’escola bressol les
Orenetes aquí a la Roca i volem un model de qualitat similar a aquest, tenim una
comissió de seguiment i amb el mateix model, amb el mateix suport perquè l’escola
bressol de la Torreta funcioni tant o més bé que la de la Roca i puguem donar aquest
servei de qualitat i de proximitat als nostres ciutadans i a les nostres ciutadanes.
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat, el text del qual,
literalment, diu:
“Vist que el servei públic municipal d’escola bressol s’ha de gestionar de forma
indirecta, sota la forma de concessió administrativa, de conformitat amb el què
estableix el Reglament regulador del servei públic aprovat pel Ple municipal en
data 3 de febrer de 2005, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
núm. 90, de 15 d’abril de 2005.
Atès que, de conformitat amb el què estableix el Reglament de referència, en
data 30 de juny de 2005 es va formalitzar contracte administratiu per a la gestió i
explotació del servei públic d’escola bressol amb l’entitat Escola Bressol del Bosc,

5

SCCL, el qual establia una durada del contracte fins al dia 31 de juliol de 2010. No
establia opció de pròrroga.
Vist que en data 16 de gener de 2013 la tècnica d’educació municipal ha
formulat informe en el què exposa que l’Ajuntament no disposa actualment de
suficients recursos personals, per quin motiu, considera que el més oportú és que
s’encarregui la gestió del servei a una empresa externa.
Atès l’import màxim fixat per la present contractació és de 294.790 euros (exclòs
l’IVA) per cada anualitat i les possibles pròrrogues; així com també existeix l’opció
de modificació del contracte pel valor del 10% del preu de licitació (176.874
euros), essent doncs el valor estimat del contracte de 1.945.614 euros
Vist que de conformitat amb el pressupost municipal vigent, els recursos ordinaris
estan fixats en la quantia de 9.997.496,81 euros i, per tant, la contractació a
tramitar supera el deu per cent d’aquest import –999.749,68 euros-.
Atès que consta a l'expedient informe de secretaria general i de la intervenció
ambdós de data 04 d’abril de 2013, respecte de l'adequació dels plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a la legislació
vigent sobre contractació del sector públic així com respecte de la previsió
d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal de 2013.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que
estableix el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de
conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
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 l'expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol de la Torreta, per un
import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 294.790
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, varis criteris d’adjudicació, i
SOTMETRE’LS a informació pública pel termini de vint dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina
web municipal, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les allegacions
pertinents. Transcorregut aquest termini sense cap reclamació els plecs
esdevindran aprovats definitivament sense necessitat d’acord exprés.
Tercer.- ATENDRE la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a
l’anualitat 2013, a càrrec de la partida que correspongui del pressupost
municipal.
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.
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Quart.- CONVOCAR licitació, per procediment obert, tramitació ordinària, per a
l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, i, a aquests
efectes, PUBLICAR l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del
contractant municipal (www.laroca.cat) perquè en el termini de quinze dies
naturals des del dia següent a l’últim anunci publicat, els interessats puguin
presentar les proposicions que considerin pertinents.
Cinquè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de
Serveis Personals municipals. “

B-2. Iniciació de l'expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la
modalitat de gestió interessada, de les zones esportives municipals de la Roca, de la
Torreta i de Santa Agnès i aprovació del Plec de clàusules econòmic-administratives i
de prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació d’aquest servei
públic, per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Sr. Alcalde.- Passem al segon punt de l’ordre del dia que tracta de la iniciació de
l'expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la modalitat de gestió
interessada, de les zones esportives municipals de la Roca, de la Torreta i de Santa
Agnès i aprovació del Plec de clàusules econòmic-administratives i de prescripcions
tècniques particulars que regiran la contractació d’aquest servei públic, per
procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Té la paraula el regidor d’Esports, el Sr. César Alcalá.
Sr. Alcalá.- Bona tarda, com deia el Sr. Alcalde, portem a ple, l’inici de l’expedient de
contractació. Anem a fer les característiques generals del plec que portem a
aprovació. En principi, és una concessió administrativa. La durada del temps d’aquest
contracte seria de 5 anys, més 2 de pròrroga, està previst que l’iniciem l’1 de setembre
de 2013 per un fet que considerem que, tenint en compte l’experiència que tenim
nosaltres des de l’any passat que vam rescatar la gestió de l’empresa IGE, que va ser
l’1 d’agost amb les vacances del mes d’agost i tot l’enrenou que va haver-hi, aquest
any es faria una parada tècnica que seria des de l’1 o 2 de setembre fins a l’11 de
setembre, amb la qual cosa tenim uns 10 dies perquè la nova empresa i nosaltres
puguem fer el traspàs, l’1 de setembre, creiem que és una data ideal per poder fer tot
aquest traspàs d’una manera al més adient possible. El cost de l’Ajuntament anual
d’aquest nou contracte té 2 conceptes, una seria la reserva horària i una altra la
retribució fixa a la gestió. La reserva horària està fixada pel quadre aquest que es pot
veure aquí, no? que és diguéssim, aquí estem anant a màxims, és a dir, l’Ajuntament
com a màxim pagaria 173.389,18 € IVA inclòs que són 143.296,84, més el 21 % de l’IVA
que són 30.092 €. Això significa que les hores d’entrenament i competició del camp de
futbol de la Torreta serien 1321, les 80 aquestes que són altres activitats que es podrien
fer, que serien els casals d’estiu i presentacions i altres esdeveniments que es
poguéssim fer tant al camp de futbol de la Torreta, com a Santa Agnès, com la Roca,
com al pavelló que actualment ja s’estan fent. Suposaria que només d’hores
d’entrenament i de competició són 5604 hores més 265, serien 5869. El cost d’hora
hauríem de tenir en compte que IGE, a l’Ajuntament, li cobrava, durant els anys
anteriors a la concessió que tenia IGE. L’última vegada eren 51 € el darrer any. Això va
anar pujant amb el temps. Ara el càlcul aquest que està aquí de les 27,12 de la
Torreta, 19,64 de Santa Agnès, 23,47 de la Roca centre i 44,91 del pavelló, és el cost
real. És a dir, aquí s’està sumant el cost de la llum, aigua, gas, el manteniment, les
dones de neteja, tot dividit per les 1.401 hores, les 1.394, les 1.401 i 1.673 dóna aquest
cost per hora de les installacions esportives, en total és el que jo deia, són 173.389,18 €.
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La retribució fixa és diguéssim, si nosaltres tenim una reserva horària que són els 173.389,
fins a arribar als 200.000 € és el que l’Ajuntament pagaria com a màxim, és a dir la
diferència aquesta que podria haver-hi, que no vol dir que sempre hagi de ser igual; és
a dir, nosaltres posem un tope màxim de 183.389, aquí sobrarien els 26.610 € que això
és el que pagaria l’Ajuntament sempre que hi hagi pèrdues a les activitats esportives
del municipi,però seria el màxim que pagaria que seria aquests 26.000 €. Per a l’any
2013, tenint en compte que començaríem l’1 de setembre serien 8.870, 27 € i tot el que
seria des de setembre de 2013 fins a l’agost del 2014 són aquests 26.000, mai es pot
superar aquesta xifra. Nosaltres hem establert en el contracte que hi hagi un cànon
que pugui guanyar diners l’Ajuntament per a la concessió, és un cànon amb resultat
acumulat. Si passes l’altra .. ho expliquem millor, lo ves o no? ...vale... hi ha diversos
escenaris. En el primer escenari és en el que es veu millor la situació aquesta que seria
que si l’empresa tingués uns ingressos de 300.000 €, la reserva horària de l’Ajuntament
són els 173.000 que dèiem abans, tindria uns ingressos de 473.389,18. Anem a suposar
que les despeses de l’empresa fossin 550.000 €, amb la qual cosa el resultat de
l’explotació serien menys 76.610 €, com que té un compte resultant en negatiu de
76.000, l’Ajuntament pagaria els 26.610 € i el compte d’explotació seria de menys
50.000 € en l’escenari número 1 que seria el primer any. Hem fet un escenari en el qual
en el punt número 2 l’any següent, els ingressos de l’empresa serien 50.000 euros més,
és a dir; passaríem de 300.000 a 350.000 € i les despeses baixarien 15.000 €, passaríem
de 550.000 € a 535.000 €, amb la qual cosa el resultat de l’explotació menys 11.000 €,
que és el que pagaria l’Ajuntament i en aquest cas, l’Ajuntament s’estalviaria 15.000 €,
però tampoc no tindria cap tipus d’increment per al cànon perquè l’acumulat segueix
sent negatiu. Sí que podria passar en el tercer any, en el qual passem de 300.000, als
350.000 als 400.000 € d’ingressos i unes despeses de 520.000, és a dir, de les 535.000 del
segon any, baixen una altra vegada 15.000€, amb la qual cosa l’Ajuntament no tindria
una retribució fixa, no hauria de pagar els 26.000 €, amb això s’ho estalviaria i amb el
cànon guanyaria 338 € i així anar pujant al 4t any, el cànon pujaria a 12.000 €, és a dir,
l’Ajuntament s’estalviaria els 26.000 €, més 12.177 que guanyaria i el 5è any, es torna a
estalviar els 26.000 € i el cànon pujaria als 30.000 €, és a dir, que l’Ajuntament s’estaria
estalviant 56.000 € anuals.
Altres característiques del contracte és que queden molt determinades les obligacions
de l’empresa respecte del manteniment de les installacions, el personal i
reglamentacions, això ens hem donat compte al llarg d’aquests 10 mesos, en què
nosaltres hem agafat el servei que vam recuperar d’IGE que hi havia tota una sèrie de
taques de manteniment, d’installacions, de personal i de reglamentacions que
estaven estipulades per llei i que no s’havien dut a terme, amb la qual cosa, ara volem
que l’empresa tingui molta cura amb tot això i hi haurà un seguiment molt acurat per
part dels tècnics de l’Ajuntament, també la llei de protecció de dades és a posteriori,
amb la qual cosa tampoc no tenien perquè estar posat en l’anterior contracte, però sí
que en aquest hem volgut tenir cura del que pugui ser, no?
Es crea una comissió tècnica interdisciplinada formada per tècnics d’economia, de
serveis personals i de territori i es farà una reunió cada 15 dies en termes generals, és a
dir, pot ser que hi hagi reunions setmanals, mensuals, però l’Ajuntament ha de tenir un
seguiment molt exhaustiu de com funcionen i de com van totes les activitats esportives.
Dins de l’apartat esportiu s’obre la porta al disseny relacionat amb natura, esport per a
tothom, activitats dirigides, lliguetes socials, és a dir, una de les coses que volem
potenciar és que les installacions esportives estiguin obertes per a tothom i que pugui
haver-hi gent de fora que pugui acabar llogant les installacions, cosa que en els últims
temps s’havia fet molt poc per no dir que gairebé no s’havia fet. L’empresa haurà de
presentar diversos plans entre ells i com a novetats respecte de l’altre contracte és el
pla de comunicació i publicitat interna i externa, pla especial d’atenció i fiscalització al
client, anàlisi del perfil dels abonats i usuaris, pla d’implicació del sistema de qualitat,
evolució dels consums i producció energètica, evolució d’altre tipus de consums,
formació i fidelització del personal, pla de millora de les persones, amb línies generals el
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que portem al ple és tot això que hem dit, hi ha moltes altres coses, però amb línies
generals, això és el més destacat.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Algun comentari Sr. Dani Martín, en nom
d’Iniciativa per Catalunya Verds?
Si us plau, intentem mantenir una mica de silenci i d’ordre en el ple? Gràcies. Sí, però
intentin no interrompre la intervenció dels regidors. SI us plau, Sr. Dani Martín?
Sr. Martín.- Nosotros en este punto no pensábamos hablar y además casi pensábamos
votar que sí, pero después de escuchar a César, creo que vamos a cambiar el voto
porque resulta que nos ha plantado un plano de 5 años, donde ya le estamos
diciendo a una empresa que va a tener 2 años de pérdidas, los 2 primeros y no sé, me
ha parecido divertido porque le estamos pidiendo como si fuera un trabajo de fin de
curso, no que nos presente un plan de marketing, un plan de viabilidad, un plan, un
plan, un plan, pero yo creo que en este cuadro, que yo no he visto porque desde aquí
para mi es imposible verlo, hay un dato que falta, en cualquier estudio económico,
necesitamos saber el punto muerto, el punto muerto a partir del cual se empiezan a
generar beneficios. Para saber esos necesitamos saber cuántos asociados debemos
tener en esta instalación o en el uso de estas instalaciones para saber en qué
momento empezaremos a tener beneficios. Yo creo que ese es un dato que falta,
pero bueno. A parte me gustaría hacer un par más de comentarios: como bien ha
dicho César, en el mes de agosto del año pasado, julio o agosto del año pasado, fue
cuando explotó esto, en el cual hubo el cambio de explotación de una empresa
directa del ayuntamiento y aquello llevó a unas tensiones que llevaron a que 4
trabajadores del ayuntamiento fueran despedidos. 10 meses después resulta que ese
sistema de gestión que en teoría no había sido bueno y que, a la vista está, que no
había sido bueno, vuelve a ser la panacea y vamos a sacarlo a concurso, se lo
quedará otra empresa y en resumen diremos que el ayuntamiento lo que ha facilitado
es el despido de 4 trabajadores. La parte aquella de que nosotros ahora obligaremos
a que la empresa haga mantenimiento, en el otro contrato también estaba. Nosotros
montaremos una comisión, por lo tanto, y después qué quiere decir? Que ahora
vamos a vigilar con los técnicos municipales y antes no lo hacíamos, ni el equipo de
gobierno que está ahora ni los anteriores, no estoy diciendo que nadie. A ver, parece
ser que la gestión directa por parte del ayuntamiento está bien, no hay muchas quejas
de los socios por la parte que a mi me llega y tampoco entendemos mucho el hecho
de cambiar de gestión, es curioso. A nosotros nos parece muy curioso que en 10 meses
hayamos salido del convencimiento que lo privado no era una buena gestión y
pasemos ahora a que lo privado es una buena gestión y, simplemente, en plan
anécdota, no? en la época que estamos pensar que si en la época no han venido
empresas a alquilar nuestras instalaciones deportivas, que en la época en que
estamos, van a venir empresas a alquilarlas, creo que son un poco quimeras.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra
Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, seguint el fil que comentava el company d’Iniciativa, sorprèn també les
dades que ens han presentat d’aquest tipus d’estudis, però amb el que sí que ens
basaríem, és amb el fet de dir hem tingut una externalització que no va funcionar, és
això no? hem tingut el que nosaltres havíem valorat, el que la gestió municipal,
evidentment, no som un ajuntament que puguem estar preparats per dur aquest tipus
de servei. Entenem nosaltres que en aquesta externalització tots els treballadors que hi
ha actualment es subrogaran per part d’aquest contracte, no ho ha comentat el
regidor, em sembla que sí que és obligació, em sembla que la llei era de subrogar el
tema dels treballadors, el que sí que diem és que després d’una gestió interna per part
de l’Ajuntament i que s’han necessitat aquests tècnics que hi ha actualment, no
entendríem, de cap de les maneres, ni acceptaríem, de cap de les maneres, que la
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nova resultant d’aquesta externalització ens comencés a posar problemes de que
sobren treballadors o que hi ha treballadors que no estan prou utilitzats o que hi ha
treballadors que no són d’interès, etc., etc.
També com hem comentant amb el tema de l’escola bressol, ens preocuparia molt
que es presenti qualsevol a agafar un plec d’aquest tipus també sabent o no sabent
exactament què vol dir o quins problemes o quina sanció tindria una concessió que no
complís aquestes regles. Si l’única sanció que pot tenir per part de l’ajuntament és
perdre el concurs i que l’ajuntament el torni a recollir i a fer la gestió directa, doncs
això no va a enlloc perquè ho pot presentar algú que ve, fa les coses malament,
intenta acabar amb els números sigui com sigui i si el primer any no li surt bé, doncs ja
el farà fora l’Ajuntament, per tant, hauríem de valorar si aquí hi ha algun tipus
d’incompliments, etc., etc. Això en el meu cas, i per culpa meva, no he pogut
assabentar-me si aquest tipus de coses estan previstes, entenc que sí , per tant, només
els volia preguntar si aquestes coses estan previstes i res més. Gràcies.

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i
Unió?
Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde. Des del grup municipal de Convergència i Unió,
lògicament, al formar part del govern, hem participat molt activament de la confecció
d’aquests nous plecs i amb la decisió i arribar a la conclusió de que valia la pena, no?
Són un plecs que s’ha treballat molt a fons, amb al Diputació, de fet, la Diputació va
portar una mena de plantilla sobre la qual nosaltres hem participat i hem continuat i al
final, d’alguna manera, la pròpia Diputació, incorporarà als seus plecs tipus moltes de
les coses que hem treballat nosaltres, per tant, creiem que són uns plecs molt diferents
dels que teníem fins ara i molt millor dels que teníem fins ara. És cert que, fins al mes
d’agost de l’any passat, teníem una gestió externalitzada, també és cert que feia anys
que comentàvem, fins i tot, que l’explotació, la gestió del servei no era la més
correcta. Més o menys, tots havíem comentat en algun moment aquest fet i, per tant,
el que buscàvem era la manera de trobar la possibilitat de trobar allò que no ens
agradava. La possibilitat se’ns va donar el mes d’agost de l’any passat, després d’uns
quants mesos de negociació, quan l’empresa va decidir d’alguna manera que
podríem rescindir aquest contracte per mutu acord, que era l’única manera, si la
companyia gestora volia continuar, nosaltres com a ajuntament, com a client no
teníem, pràcticament, cap possibilitat de gestionar un contracte que, en moltes
ocasions, se’ns havia dit que semblava un contracte fet per la pròpia empresa
gestora, per tant, interessava molt, canviar un contracte que facilitava la gestió
incorrecta d’aquest empresa i que impossibilitava, en moltes ocasions, el control del
propi ajuntament quan veia que hi havia coses que no funcionaven del tot bé, són uns
plecs que, en principi i en final, si al final tirem endavant, suposen un estalvi econòmic
important per a l’Ajuntament. Hem decidit, hem posat un cost màxim a el que serà
l’aportació de l’Ajuntament a aquest contracte i aquest import s’ha fixat en 200.000 €
anuals, com a màxim, això quan es va comentar a la comissió informativa l’altre dia,
va sortir un petit dubte de com s’havia de gestionar l’IVA, del que podria passar amb
l’IVA i demés i creiem que en positiu i així també ho vam dir en el seu moment, hem
modificat el redactat amb el sentit que quedi molt més clar i meridià la gestió que
faríem d’aquests 200.000 €, que dividim amb aquestes 2 parts. Una part seria el cost
que paga l’Ajuntament per l’ocupació de les installacions per part de les entitats
municipals i una altra part que seria la part de l’Ajuntament abonaria a la nova
empresa amb el supòsit que aquesta empresa tingués pèrdues, que tindrà pèrdues
segur als primers anys, com de fet va tenir pèrdues segur i així estan també entrades,
fins i tot pel registre, l’empresa anterior. Ningú s’ha d’estranyar quan es comencen
aventures d’aquest tipus per a moltes empreses, aquestes empreses consideren que és
una aventura, 5 anys més 2, i per tant, durant uns anys, un es pot plantejar que pot
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arribar ... perquè l’objectiu és, a mig termini, aquests 5 anys de contracte i amb la
possibilitat que si tot funciona bé amb aquests 2 anys més de contracte, per tant, és
una cosa normal, l’empresa i no amaguem res, perquè després ningú pugui dir que la
informació que ha donat l’Ajuntament era una informació incorrecte i hem entrat
enganyats, demanant coses que no poden ser. A l’expedient hi figura comptes
d’explotació i figura que hi ha pèrdues inicials i que el benefici dependrà de la gestió
que faci l’empresa i això ha de quedar molt clar. L’Ajuntament posarà aquests diners,
però si els números no surten és perquè l’empresa no fa la seva feina. Hem vist que hi
ha un pont d’equilibri que era una de les preguntes que s’havien plantejat que està al
voltant dels 1.150 socis, 1.150 socis és un número que, en principi, dóna un resultat
equilibrat. A partir d’aquest número de socis el servei comença a donar beneficis.
Quan diem que és un contracte diferent respecte del que teníem fins a l’any passat, és
perquè ho és, com han dit abans i aquest contracte el que ens permet és un control
molt més estricte del que havíem tingut fins ara per contracte, pel propi contracte.
S’ha marcat moltes obligacions per part de l’empresa gestora, que fins ara no hi havia
i s’han marcat també i també està a l’expedient i responc així a alguna de les
consultes que s’havien fet per part d’algun grup que estan tipificades sancions i tot
això està a l’expedient. Ja he dit lo del pressupost de començar amb pèrdues, doncs
és una cosa que pot ser normal, el contracte anterior també ho deia, he dit lo del punt
mort.
Per què es fa un canvi de gestió de públic a privat? Em sembla que ha estat una de les
preguntes que també s’ha plantejat. La situació actual en l’àmbit de possibilitat de
contractació per part de l’Ajuntament és molt complicada, hem de complir unes
normatives, unes lleis que ens impedeixen, com ja saben, la possibilitat de contractar
nou personal, això durant aquests 10 mesos que portem gestionant les installacions ha
comportat problemes, no ha estat fàcil perquè si veiem la necessitat de contractar a
alguna persona, doncs això no es podia fer perquè l’Ajuntament no pot contractar a
ningú i de fet, hi ha una altra cosa que també hem de tenir en compte, l’Ajuntament
és en l’àmbit de gestió d’Iva finalista, vol dir que l’IVA que paga l’Ajuntament no se’l
pot deduir i resulta que amb aquestes gestions hi ha molt IVA i totes les factures,
lògicament, van amb un IVA suportat i aquest IVA suportat per una nova gestora
d’empresa privada el podrà gestionar, l’Ajuntament no pot gestionar aquest IVA, és
una pèrdua que tenim que en molts casos és d’un 21 %, per tant, el cost que li suposa
a l’Ajuntament continuar amb una explotació amb la situació actual és, en molts
casos, superior al que li pot suposar a una empresa privada per a la pròpia gestió
d’aquest IVA. Aquesta gestió de l’IVA veiem que, fins i tot, alguns ajuntaments s’estan
plantejant la creació d’empreses públiques per gestionar l’IVA amb aquest tipus de
contractes. És una idea que en algun moment, també ens havíem plantejat nosaltres
que no hem descartat ni molt menys, però que ara per ara no està sobre la taula, però
només per gestionar IVA, val la pena que això canviï de mans. Jo crec que hem aprés
molt durant tot aquest temps que hem gestionat la installació, ja en sabíem, ja teníem
un control estricte del que era horaris d’entitats, del que era un manteniment que
sospitàvem que potser no s’estava fent del tot bé i per això mateix, perquè sospitàvem
coses, quan es va fer la liquidació amb l’empresa, el que es va fer va ser va ser retenir
un import al voltant dels 90.000 €, si no recordo malament per cobrir aquelles possibles
despeses que poguessin sorgir una vegada entréssim a la installació i veiéssim que
aquests controls obligatoris l’empresa no els havia fet. Al final, una part important
d’aquests diners, l’Ajuntament se’ls va quedar per pagar, precisament, coses que no
havia fet l’empresa, per tant, en aquest sentit, hem guanyat temps, hem guanyat un
any. Ha servit per posar al dia la installació, ha servit per moure-ho una miqueta tot per
veure que el manteniment s’ha de fer i s’ha de fer en condicions per posar al dia
normativa, fins i tot, obligatòria que l’empresa no estava fent i acabar bé amb una
empresa gestora com era IGE que tots dèiem que potser no funcionava bé, però que
al final tot ha acabat com s’havia de fer. Responent a una altra pregunta d’un grup,
tot el personal que actualment està treballant a l’empresa es subroga i l’empresa que
guanyi tindrà l’obligació de fer-se càrrec d’aquest personal i per últim dir una cosa que
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també hem traslladat als treballadors de la installació. Hem fet reunions amb tots, amb
els seus representants sindicals, fins i tot, els representants sindicals de la comarca per
tranquillitzar a la gent perquè no pensin que passen coses rares. L’Ajuntament té la
intenció de continuar amb el servei, és un servei públic que nosaltres com a
ajuntament no volem deixar de donar, creiem que és positiu pel municipi, per tant,
oferti o no oferti ningú i si oferta guanyi o on guanyi ningú, el servei es continuarà
donant i la proposta és que si això queda desert per algun motiu, que l’Ajuntament
continuï donant un servei que creiem que hem de donar. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?
Sr. Fernández.- Jo crec que s’ha dit diverses coses i algunes ja s’han respost, jo
esperava que respongués el Sr. César, però veig que també respon el Sr. Álvarez , per
tant, igual li adreçaré a ell les preguntes, que se les sap millor. Hem parlat del punt
d’equilibri, però també és important saber la situació de partida, és a dir, saber quants
usuaris, quants socis té en aquest moment la installació, per saber el diferencial
respecte del punt d’equilibri i saber si això es pot assolir amb 2 o 3 anys. També voldria
saber què ha passat, quina era la situació del nombre d’usuaris, de socis, per dir-ho així
en el moment de la rescissió del contracte, no de la rescissió, sinó de la renúncia del
contracte per part de IGE. Això també ens pot donar una visió del què ha passat en
aquesta proposta de rescissió que va fer IGE i que l’Ajuntament va acceptar i saber
una mica aquest horitzó, aquestes previsions en base a quin horitzó s’han fet. Després
també, hem vist ara aquests números aquí, jo no he pogut tampoc mirar amb detall el
que són els comptes d’explotació, que seria important analitzar-los perquè aquests
comptes d’explotació, una part important és el tema del manteniment i amb aquests
escenaris que ha presentat el Sr. César Alcalá, se’m fa difícil veure que aquí es pugui
estar incorporat exactament tots els costos de manteniment necessaris i, per tant, està
difícil, i després, tal com ha dit el Sr. Manel Álvarez s’ha fet una modificació entre la
proposta que es va presentar a la comissió informativa i el que es presenta avui en
referència a com s’explicita el tema de l’IVA, però clar totes aquestes coses, ens
vénen a dir que s’està corrent massa i nosaltres, el que demanaríem, nosaltres no
estem, és a dir, a nosaltres ni ens fa por la gestió directa ni ens fa por la gestió indirecta.
En cada cas, es pot valorar, hi ha situacions en què una és més favorable una que
altra, per tant, nosaltres no tenim un problema en què això es doni a gestionar a una
empresa ni tampoc tenim un problema en què l’Ajuntament els conegui. Pel que fa al
que comentava el Sr. Manel Álvarez del tema de l’IVA, l’Ajuntament també té
mecanismes i pot posar en marxa mecanismes per estalviar-se, per poder desgravar
aquest IVA mantenint una gestió pública a través d’un institut, d’un patronat o d’una
empresa pública, per tant, hi ha fórmules per poder fer una cosa o una altra, però
sembla que si no hi fem, si no ho demanem a una empresa externa, no podem
desgravar-nos l’IVA. Hi ha maneres també, l’Ajuntament pot fer això. Aquesta és una,
evidentment. El que l’Ajuntament no té perquè haver d’assumir i haver de pagar com
a cost un IVA que a través d’un altre antic model de gestió, que sigui pública o
privada aquest IVA es pot desgravar i que, per tant, no genera un cost als ciutadans
del municipi i també voldria saber en aquests 10 mesos quin ha estat el balanç
econòmic, d’aquests 10 mesos perquè sí que tots sabíem, ho intuíem, més que sabíem,
intuíem, en alguns casos perquè es veia físicament en al part visible de les installacions
i si veies això, podries suposar que la part no visible de les installacions, que són les més
tècniques, les més complexes i les més cares, doncs la situació de manteniment també
podria ser molt delicada. Aquí hi ha una primera pregunta, és a dir, tot el manteniment
no fet per IGE s’ha posat al dia tot o no perquè no sé si amb 10 mesos hi ha hagut
temps suficient per fer-ho. És possible que no hi hagi hagut temps suficient per fer-ho,
per tant, si no s’ha pogut fer tot, estem traslladant també a la nova empresa, doncs
una part d’aquest manteniment no fet i sobretot em preocupa els aspectes més
tècnics com serien climatitzacions com seria els filtres, com seria tots aquells aspectes
d’una vessant més tècnica. A nosaltres, davant de tots aquests dubtes i també com
vam veure el dubte que es va generar i que vostès ara han explicitat d’una forma molt

12

més aclaridora el que és la proposta pel tema de la retribució. Aquests conceptes el
que és IVA exclòs, el que no és IVA exclòs i així. Nosaltres el que els demanaríem,
nosaltres no hi estem en contra, però en aquests moments, nosaltres tenim suficients
dubtes com per no poder votar favorablement i, per tant, el que els demanaríem és
que poguéssim ajornar això. De fer-ho, l’1 de setembre a fer-ho l’1 d’octubre i llavors,
poguéssim entrar a analitzar molt més això i això es pogués aprovar per unanimitat.
Penso que els altres dos grups han manifestat dubtes i en aquest sentit, jo els pregaria
que es plantegessin això.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. César Alcalá, regidor d’Esports?
Sr. Alcalá.- Bé, a veure. Contesto una mica en general. Contestant al Sr. Carles
Fernández i el Sr. Dani i l’Albert. A veure, preguntava on vam arribar en el moment en
què nosaltres vam agafar la gestió l’1 d’agost per saber on estem ara. La veritat és que
en el seu moment, nosaltres quan estàvem parlant amb IGE per poder arribar al mutu
acord, nosaltres ens vam haver de creure les dades que ens donava IGE. IGE ens
estava donant unes dades que en el moment de la veritat van ser falses, és a dir, ens
estaven dient que nosaltres teníem, més o menys cap al voltant dels 1.400 abonats a
les installacions, abonat amunt, abonat avall. La veritat és que en el moment en què
nosaltres ens vam fer càrrec de la installació, estàvem per sota dels 600 abonats i amb
davallada, és a dir, fins fa un parell de mesos, el percentatge d’abonats que es
donaven de baixa amb els que es donaven d’alta eren més alts els que es donaven
de baixa que els que es donaven d’alta. Des de fa un parell de mesos, hem arribat a
una estabilització i a dia d’avui podem que tenim 850 abonats i tenim més gent que
s’està abonant que gent que s’està donant de baixa, amb la qual cosa hem arribat a
una situació d’estabilitat. Com bé deia el regidor Manel Álvarez, els números són que
sobre uns 1.000, 1.150 abonats arribaríem a, és a dir la installació entre cometes, no té
pèrdues. Tot el que sigui superior als 1.150 abonats, és benefici per l’empresa, no?
Respecte el tema del que l’altre dia va sortir a la comissió informativa, sortia de que
l’Ajuntament pagarà 200.000 €. Aquest és el tope, és a dir, va haver-hi el conflicte
d’IVA o no IVA, però en definitiva, la xifra definitiva és que són 200.000 € el tope màxim
amb la qual cosa s’està posant aquí que són els 143.000 € més l’IVA i els 26.000 €, tot
això dóna els 200.000 € , d’aquí a l’Ajuntament no passarà i això representa que amb
els 5 + 2 és 1.400.000 €, és a dir, 200.000 € cada any. Amb el que preguntava el Sr.
Carles Fernández sobre el manteniment , li he de dir que el manteniment, avui en dia,
de totes les installacions està al dia i ens ha costat molt que estigués al dia perquè hi
havia moltes coses que no s’havien fet amb anys. Buscant filtres d’aires condicionats,
filtres de piscina, com tot el manteniment en línies generals i com revisions per part
d’entitats de la Generalitat, és a dir, a dia d’avui podem dir que hem fet tot el que no
s’havia fet durant anys i ens ha costat 10 mesos o poder no tant de temps, però amb
tots aquests 10 mesos, hem arribat a posar les installacions al dia, és a dir que
l’empresa que entri si és que n’hi ha alguna empresa o si no, si continuem nosaltres,
haurà de fer els manteniments típics i normals, però no tindrà cap tipus de
manteniment endarrerit, és a dir, a l’Ajuntament li seguiran les installacions amb totes
les condicions i amb tots els plans de manteniment al dia. Sobre el quadre que estava
preocupat el Senyor... és un ...no quiere decir que tenga que ser así, és decir que se ha
cogido una base y se ha hecho de esta de esta manera. Podríamos hacerlo de
cualquier otra manera, pero lo que sí que es que ha dicho el Sr. Manel Álvarez es
verdad, la empresa que entre tiene que saber que, como mínimo, los 2 primeros años
a no ser que llegue a los 1.150 socios en 6 meses. O sea, nosotros le vamos a dar,
vamos ofrecer una instalación con 850 socios o más de aquí al mes de septiembre
...pero ellos tendrán que trabajar para llegar al momento clave para no tener
pérdidas.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Sr. Dani Martín.
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Sr. Martín.- Que conste que el Sr. César ha discriminado a los miopes que no
conseguimos ver la pantalla, no lo vemos ni claro ni oscuro, César.
A parte de la broma, nosotros el tema del IVA nos quedó claro. Lo dijo Manel de forma
rotunda l día de la comisión informativa, esté incluido, no incluido, excluido, pase por
al lado da igual, no?
A nosotros, volvemos al origen i ahora ya hablando en serio, lo que nos preocupa son
los trabajadores estos que van a ser subrogados. Dentro del pliego que se va a firmar,
si la empresa decide que algún trabajador no es apto por las características que reúne
para sus intereses de empresa, se supone que el ayuntamiento lo tendrá que recolocar
en alguna otra instalación municipal y también supongo que en el pliego, si esta
empresa hace nuevas contrataciones, después nos cubriremos las espaldas para que
en caso de finalización de contrato o que la gestión de estas instalaciones tenga que
volver a manos municipales, estos trabajadores no incrementen la plantilla municipal y
nosotros, no sé si es por ideología de partido y demás, sí creemos que la gestión de las
instalaciones municipales debe de ser gestión pública y municipal y como ha dicho
Carles, si el problema es el tema del IVA finalista, se puede elaborar cualquier
instrumento, los que hay que son legales para que este IVA se pueda desgravar, pero
soslayando el tema del IVA, a nosotros lo que más nos preocupa só los trabajadores y
supongo que lo habréis trabajado bien. Gracias.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín . Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Bé, gràcies, del que ens han comentat, el que és molt sobtat i és la diferència
entre la previsió i el que se’ns havia dit dels 1.400 abonats en el pavelló i que, en
realitat, fossin uns 600. Clar jo aquí no sé fins a quin punt, tot i que s’hagi arribat a un
acord, tot i que aquesta empresa ja no hi sigui i tot i que s’hagi tancat, hauríem de
com a plenari, demanar a tots els grups municipals d’emprendre accions contra
aquest tipus d’empreses perquè, sincerament, això és una estafa perquè ens han
estafat aquesta gent perquè no parlem de 1.400 i en realitat siguin 1.200 o 1.150.
Estem parlant que de 1.400 ens digui que eren uns 600 reals i que estàvem en caiguda
lliure, per tant, aquests números que nosaltres havíem de preveure com a Ajuntament
no són viables. Nosaltres també i ja ho dèiem quan estàvem al govern que creiem que
hi havia d’haver una gestió directa que l’externalització, com s’havia fet en els darrers
anys a tot arreu, eh? No exclusivament aquí, sinó a tot arreu del tema
d’externalitzacions. En realitat la gestió pública ha funcionat en segons quins àmbits i
en d’altres ens hem queixat que hi ha hagut gestió pública i s’ha fet mal feta, però
creiem que les externalitzacions no són el que hauria de ser sempre, no? Evidentment,
entenem que segons quin tipus d’externalització estiguem parlant, és obligatòria i no
ens podem fer càrrec per part de l’Ajuntament. En aquest cas no ho tenim tan clar,
evidentment si és el tema dels IVA.s també vam parlar amb el seu dia de crear una
empresa pública per tal de poder desgravar IVAS, per tant, s’havia treballat i s’havien
vist opcions. Nosaltres vam fer la consulta amb un altre ocasió al Sr. Álvarez i se’ns va
dir que sí, que les empreses públiques existeixen, però que, en realitat, són el que ens
puguem desgravar tot l’IVA o que sigui tots els beneficis que en principi se li suposaria,
no? que, a part de tot això, també comporta una gestió i un d’això que potser per
volum no ens podem permetre, però clar això és molt preocupant. Això és molt
preocupant perquè aquí ens estem plantejant el fet de dir, agafem ara uns 850
abonats, hem d’arribar a fer-ne uns 300 més en una situació que ja no parlem que hi
hagi una bona gestió o una mala gestió. Estem segurs que la gestió ha millorat i que la
gent està més contenta o com a mínim és el que perceps, però no és la solució ens
pot quedar que també aquests treballadors ens els haguem de continuar perquè és
normal que la gestió s’haurà de seguir donant, el servei s’haurà de seguir donant, per
tant, la gestió serà directe de l’Ajuntament. No ho sé, nosaltres, en principi, en aquest
punt ens abstindrem perquè tant una opció com l’altra i més amb els números que
se’ns presenten, se’ns fa difícil poder dir si en realitat, la gestió interna de l’Ajuntament
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seria viable perquè estem parlant d’uns 10 mesos, que evidentment, es poden haver
posat les installacions al dia, però que també hauríem de saber el que ha costat això
perquè posar aquestes installacions al dia què li ha suposat a l’Ajuntament i si això
després l’Ajuntament ho pot mantenir, no? 200.000 € a part de la quota, a part de les
altres coses que sempre hem lligat, doncs seguim trobant que és una càrrega que
aquest municipi potser no ens podíem permetre i ara s’està demostrant, 3 camps de
futbol de gespa que ara no en parlem, però que sabem que tenim una problemàtica i
una problemàtica d’un camp, però que d’aquí a un temps serà el segon i després
caurà el tercer, per tant, aquest tipus de gestions també ens hem de preguntar si quan
parlem de manteniments també inclourem la gespa dels camps perquè clar aquí
llavors hi haurà més problemes. Si no podem mantenir-ho doncs, no sé, haurem de
plantejar-nos tots com resolem un problema que s’ha generat poder per un sobre
excés o poder per un no sé, una planificació diferent del que s’hauria d’haver fet, no?
No ho sé, també podríem estar d’acord en el fet que la petició d’aturar-ho i tornar-nosho a mirar, però és que directament desconeixem si aturant això el plec, la
presentació de portar-ho a tràmit seria real, per tant, més aviat nosaltres hauríem de
preguntar si realment amb els números que s’han fet amb la gestió d’aquests 10 mesos
tenim alguna manera que creguem que l’Ajuntament ho pot fer viable en el cas que
ens ho haguem de quedar o en el cas que haguem de fer l’explotació directa.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Respondré a temes econòmics. La resta de temes, els domina molt més el
regidor. Jo només he participat en tot això en l’àmbit dels números pràcticament.
L’Ajuntament ha anat rebaixant l’aportació que feia a aquest contracte des de fa ja
uns quants anys, d’imports que estaven per sobre dels 330.000 o 340.0000 € a l’any.
Mica en mica anar baixant l’import màxim que vam plantejar l’any passat que eren
240.000 € i l’import de 200.000 € que és el que volem que posem a partir d’ara.
Entenem que l’Ajuntament ha de continuar pagant les hores d’ocupació de les
entitats del municipi perquè això genera vida social i és una cosa que en aquests
moments, i en tots els moments és important, però amb aquest segurament encara
més, no? , per tant, l’Ajuntament continuarà pagant aquestes hores. El que hem
aconseguit després de tot aquest temps també és saber quin és, realment, el cost real
de cadascuna de les installacions i per tant, podem ara decidir, podem marcar quin
és l’import per a cada installació i per a cada hora d’ocupació.
Com hem pagat tot això que hem anat fent durant aquests 10 mesos? Doncs amb
l’aportació que hi marcàvem per pressupost de l’Ajuntament, aquests 240 de l’any
passat, si no recordo malament i aquests 200 que tenim previstos aquest any i a més, a
més amb els propis ingressos de les installacions. Els usuaris, el socis per fer ús de la
piscina, del gimnàs, doncs tenim associats que paguen una quota mensual i aquesta
quota mensual que a partir d’ara anirà a parar a l’empresa que gestioni, doncs mentre
ho ha gestionat l’Ajuntament, ha vingut a la caixa de l’Ajuntament d’alguna manera.
Això ha servit doncs per pagar tot això que hem anat fent i que com ha comentat el
regidor d’esports, el Sr. Alcalá doncs, en principi, ens hem posat al dia. No queda res
per fer. Continuar amb aquesta gestió directa que portem ara tal com he dit abans
per l’Ajuntament en aquests moments és complicada. És complicada perquè no tenim
molt marge, gaire marge de maniobra, ja he comentat el tema de la contractació per
exemple. Això és una realitat i hem de complir la llei i estem una miqueta lligats de
mans i peus, per tant, la gestió directa és complicada, però només per això. Nosaltres
com ajuntament tampoc tenim una estructura tècnica ni preparada ni ben formada
per tirar endavant una gestió amb installacions d’aquest tipus. Hem de ser realistes.
Igual com, probablement, en altres contractes i en altres àmbits tenim a gent més
preparada amb temes com el que ens ocupa ara, doncs no era així, tenim el que
tenim i hem de tirar endavant amb el que tenim i aquesta és la realitat, per tant, la
gestió directa se’ns fa difícil, però és el que dèiem abans, és a dir, la decisió és que si al
final això queda desert pel motiu que sigui les installacions no es tancaran i tirarem
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endavant amb el que tenim i si hem de buscar fórmules per gestionar aquest IVA, ja
saben, sobretot el company d’Esquerra Republicana perquè amb més d’una ocasió ja
ho havíem comentat, que almenys el regidor d’hisenda que els està parlant és un
defensor d’aquestes coses i ha proposat en més d’una ocasió la creació d’empreses
d’aquest tipus per gestionar l’IVA perquè no només serviria per aquest tipus de
contractes, sinó per d’altres i ara per ara, amb un IVA d’un 21 % amb serveis com és
aquest que també pel que sembla ha canviat d’un IVA reduït que teníem fins ara a
una IVA normal del 21, doncs encara més i això són diners que s’estan perdent, però
bé això tampoc és fàcil no es fa d’avui per demà. Una decisió d’aquest tipus una
vegada l’has pres, s’ha de posar en marxa tota la maquinària i s’ha de fer uns estatuts,
s’han d’aprovar i segurament, comportaria perquè també ho hem mirat, doncs,
incorporar a alguna persona que portés aquesta empresa i tot això és ser complicat en
la nostra situació, no dic impossible, però sí que és complicat si al final haguéssim
d’arribar a aquesta situació, doncs ho plantejaríem, però en un principi, no és veu
viable ara. Creiem que la decisió d’externalitzar el servei és la millor que podem
prendre ara mateix amb aquest contracte i amb els controls i amb el coneixement fins
ara, que tenim a l’actualitat i que ens ha permès redactar els plecs que avui portem a
aprovació.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández .- Home, és sorprenent aquesta diferència entre els abonats que deien i
els reals. Això vol dir que alguna cosa no s’ha fet bé per part de l’Ajuntament en el
seguiment durant aquests anys enrere. En tot cas, no es tracta ara d’aprofundir, però
és sorprenent aquesta diferència entre el que et diu l’empresa i el que després es
troben realment. Dit això, home no estem ni massa lluny ni massa a prop del punt
d’equilibri. Cal veure, la situació és complicada avui en dia perquè la gent s’està
traient de despeses no imprescindibles i aquesta, tot i que per alguna cosa pot ser
important, per altres pot ser de les prescindibles i, per tant, no és fàcil en aquests
moments un salt del voltant d’entre un 25 i un 30 % de creixement que és el que
estaríem per passar de 850 a 1150, per tant, veurem, jo torno a posar sobre la taula el
fet que intentem que això es pugui aprovar per unanimitat. En aquests moments,
sembla que no hi és, sembla que ho podran aprovar, això també, per tant, no tindran
un problema per això, però jo els demanaria, tal com he fet abans, que poguéssim
treballar-ho més amb tots els grups municipals. Nosaltres anem demanant resolucions
d’alcaldia i així i en tinc una aquí del 13, si no recordo malament, em sembla que és
del mes de març, sí del 18 de març en el qual es feia una liquidació amb IGE i amb la
qual a IGE se li pagava 45.000 €, em sembla que és correcte, per tant, entenc que dels
90.000 que l’Ajuntament va retenir és aquest, se li ha retornat 45.000 d’aquests, per
tant, s’ha destinat 45.000 a aquests manteniments o també eren altres coses, aquesta
és una altra pregunta que faig, si en aquests 45.000 tots van anar a manteniment o hi
va haver una part de manteniment i una part d’altres qüestions que poguessin haver
que en aquests moments desconec. Tot i així, em sembla un valor petit per haver
pogut posar al dia tot el manteniment. Em sembla un valor petit, si anava tan
endarrerit és una sensació que tinc, evidentment, tal com dic, hi ha parts que jo no he
visitat des de fa molts anys i que, per tant, no sé en quina situació estava quan
l’ajuntament va assumir la gestió directa. Per tant, nosaltres davant d’aquests dubtes
de 3 grups municipals de la importància que té un contracte d’aquest tipus i que
també entenc que, diguem-ne, surt bastant de les hores que hem dit, en algun
moment s’havia parlat, si no recordo malament, s’havia comentat i aquí ,en el ple,
crec que en algun moment s’havia comentat i m’ho recordava algun company que
s’estudiaria la possibilitat que la renovació de la gespa del camp de futbol també anés
incorporat aquí dins i això suposo que no s’ha contemplat en aquest contracte, per
tant, s’està perdent també una oportunitat, evidentment complicaria més i encariria
alguna cosa més, però potser solucionaria un problema que tenim, s’ha fet un pegat,
que no soluciona el problema de fons, per tant, ateses totes aquestes qüestions,
nosaltres el que els plantegem és que li donem una volta més i veiem si podem
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solucionar un d’aquests aspectes que han sorgit d’aquests dubtes que han sorgit per
part dels 3 grups que no estem al govern.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Carles Fernández. Sr. César Alcalá vol aclarir alguna
pregunta concreta?
Sr. Alcalá.- Respecta de la pregunta de IGE amb el regidor ... que vam tenir la reunió,
va haver-hi un tira i afluixa entre tots de com ... hi havia tota un sèrie de factures que
ens devien i tota una sèrie de factures que nosaltres els devíem i vam arribar a un
acord dels 40.000 €. La resta dels diners es van posar en manteniment, però això no vol
dir que s’hagi gastat 45.000 €, se n’han gastat més, el que passa és que una part han
estat aquests 45.000 €, però de manteniment s’han gastat molts més diners.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies, queda aclarida. En tot cas, jo abundaré una mica
més, sí...
Sr. Fernández.- Per què no s’han imputat ...
Sr. Alcalá.- Perquè quan es va arribar a... és a dir, era una liquidació de factures i partir
d’aquest moment, hi ha dins de la resolució del mutu acord que crec que s’ha exigit,
ja posava que no se’ls podia imputar cap cosa més, amb la qual cosa, totes les coses
han sorgit a posteriori, doncs aquestes se les han tingut que, per dir-ho clarament,
menjar l’Ajuntament.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá. Jo crec que s’ha dit ja moltes coses sobre
la naturalesa d’aquest contracte o en tot cas, jo per cloure aquest punt, sí que voldria
fer alguns comentaris o alguns aclariments per si no han quedat prou clars .
Primer aclariment: el servei és públic, públic i municipal amb un model
d’externalització, però públic i municipal. Ho repeteixo perquè no quedi cap dubte.
Tenim un exemple molt proper en el punt anterior que hem votat per unanimitat. La
gestió d’una escola bressol pública i municipal amb un model d’externalització. Tenim
molts exemples en el municipi, la recollida d’escombraries, la neteja viària, la gestió
dels centres de la gent gran, el contracte de manteniment de l’enllumenat públic, n’hi
ha més, per tant, és un model conegut, un model explotat, un model que fa molts anys
que està implantat en aquest municipi i en molts altres municipis i és un model tan vàlid
com qualsevol altre.
Per què tornem a un model d’externalització? Doncs, tornem a un model
d’externalització com han explicat molt bé, tant el regidor d’esports com el regidor
d’hisenda que recordo que també va ser regidor d’esports i coneix molt bé la situació
del contracte anterior, doncs perquè hem analitzat i hem vist que ben dimensionat i
ben controlat, aquest model pot ser millor que la gestió directa tot i que l’experiència
d’aquests 10 mesos és bona, és bona amb aquests 10 mesos li han donat la volta a
una situació difícil, difícil que vam trobar l’1 d’agost de 2012 i que també haig de dir i
ho dic públicament, que és molt d’agrair la tasca, la tasca, la feina que han fet tots els
treballadors de la installació, els 26 treballadors que es van subrogar de l’empresa IGE
que s’han convertit durant aquests 10 mesos en treballadors municipals directes i que
han fet una tasca encomiable d’implicació dins de l’estructura municipal, però
d’implicació en tirar endavant la gestió d’aquesta zona esportiva.
Jo crec que com que s’ha explicat tot molt bé, voldria destacar coses molt, conceptes
molt clars i són 3 paraules, pràcticament, que són control, control i control, control
municipal, control econòmic de la installació, control de les installacions en quant a
serveis de neteja i manteniment i control del servei esportiu. L’Ajuntament té voluntat
de donar un millor servei esportiu a la nostra població. Hi ha un servei esportiu estipulat
que és el que fan les entitats, un servei que ens costava, ens havia arribat a costar
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350.000 € i en aquest moment, s’ha fixat aquesta xifra de 200.000 € que suposa un
estalvi important, però que és una xifra coneguda i analitzada, no és una xifra
aleatòria, sinó que amb aquest quadre que hem vist abans, amb aquest preu per
hora, amb la anàlisi de les hores hem pogut veure com diferents installacions tenen
diferents preus/hora perquè tenen diferents imputs de manteniment, es coneix molt bé
i molt a fons com estan funcionant aquestes installacions, per tant, un estalvi
important, però sense deixar de donar suport a les nostres entitats esportives que
disposaran de les hores suficients per a la pràctica dels esports que actualment
existeixen, però també amb la possibilitat de que hi hagi una millor oferta esportiva al
municipi a les nostres persones, als nostres ciutadans i ciutadanes i sí que és cert que
sabem que són moments difícils, sabem que són despeses prescindibles, però que li
podem donar un vessant esportiu, però té també un vessant de salut i que, per tant,
podem buscar una implicació social important. Hem pujat el número de socis, des que
ens vàrem fer càrrec d’unes dades que no eren correctes i tenim exemples propers
com per exemple les Franqueses, té 4.000 socis, un escenari molt dolç, evidentment
amb un altre tipus d’installacions, amb un altre tipus d’oferta, que ens haurem de
plantejar com a municipi, igualar una oferta similar per poder fer molt més rentable
aquest servei, però això no forma part d’aquest contracte, d’aquesta concessió. Això
seran inversions que s’hauran de planificar, que s’hauran de fer i que s’hauran
d’incorporar conforme es vagin fent perquè millori la gestió i l’explotació d’aquesta
installació. Què volem aquí? Volem un especialista en esports, un especialista en
gestió esportiva, l’Ajuntament no som especialistes i no tenim prou capacitat com per
donar més recorregut a aquestes installacions i com per donar-li més recorregut a
aquesta oferta esportiva que ens interessa i, molt, donar als nostres ciutadans i a les
nostres ciutadanes i aquest és l’objecte de tornar a externalitzar aquest servei. Partint
d’una mala experiència, jo gairebé diria que d’un mal son perquè l’anterior contracte
feia molt difícil el que sí que aconseguirem fer ara, que és el control com hem dit
abans. Una mala experiència que partia d’una empresa que havia de construir un
pavelló i gestionar les installacions esportives. Havia de ser una única empresa,
finalment seran 2 o 3 i que, realment, li ha suposat una situació molt complicada al
nostre ajuntament. Jo crec que aquest mal son ha quedat enrere i que hi ha hagut un
moment en el qual s’ha fet una bona negociació. Rescatar el servei un any abans que
caduqués, feia molts anys que treballava en aquesta situació, aquest rescat, també és
molt d’agrair el suport de la Diputació que ha estat amb nosaltres en tot moment i que
com ha dit el regidor d’hisenda, hem arribat a elaborar uns plecs que poden ser
models també millorant els que ens havia facilitat la Diputació. Ara el que hem de fer,
precisament, és no demorar més la millora de la gestió d’aquestes installacions i la
millora del servei esportiu en el municipi i a mi, m’agradaria que a la resta del grups,
com s’ha fet abans amb el cas de l’escola bressol de la Torreta, se sumessin a
l’aprovació d’aquests plecs, perquè no s’ha treballat amb precipitació, poder fa 6
anys que es treballa i que s’han analitzat moltes variables, s’han analitzat molts models
i s’ha arribat a la conclusió que aquest és el millor i aquests plecs estan molt treballats,
jo els convido a llegir-los molt atentament, detingudament, aquestes 84 pàgines, llegirles atentament, perquè hi ha moltes clàusules que van a favor de l’Ajuntament. A
favor de l’Ajuntament i a favor de l’usuari i no necessàriament, han de perjudicar a
l’empresa si no que només al que fa és ser exigent, ser exigent i dotar-nos del
mecanismes pe exercir aquest exigència sense perjudicar a ningú. El que més ens
interessa és que l’empresa que en resulti adjudicatària es trobi còmoda i pugui
gestionar amb folgança i, per tant, pugui, d’alguna manera, sentir-se integrada en el
teixit social del municipi, donar aquest servei proper als ciutadans i a les ciutadanes i
tenir uns comptes d’explotació sanejats. El que s’ha ensenyat aquí, no són anualitats,
són escenaris i escenaris de rendibilitat. Si això es produeix en el primer any, com ha dit
el regidor d’esports, millor que millor, si es produeix en 2 anys, l’empresa gestora tindrà 3
anys per recuperar i amortitzar les inversions per generar beneficis en els darrers anys,
compensant els primers en què hagi pogut tenir pèrdues, per tant, ha d’haver-hi una
implicació, ha d’haver-hi un pla d’empresa per part de l’adjudicactari i hi ha d’haver
una implicació clara, de la ma de l’Ajuntament i sota el control de l’Ajuntament i
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donant les millors prestacions esportives i crec que, en aquest moment, és el millor que
podem fer i estem en unes dates bones perquè, com ha dit el regidor d’Esports, el
servei pugui començar a operar i a funcionar l’1 de setembre, que és un inici de
temporada, que és un inici de curs escolar i, per tant, és una bona data i perquè això
pugui ser possible, l’aprovació s’ha de fer avui i els terminis d’exposició pública i de
presentació de pliques s’han de produir durant els primers 2 mesos, per tant, jo
demanaria als grups que si s’han esvaït els dubtes que poguessin tenir, doncs se
suméssim a aquesta aprovació que realment ha de ser un servei modèlic en el futur, en
la comarca, en el nostre municipi i pels nostres ciutadans i ciutadanes.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 8 vots a favor, manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU i de P.P., 8 abstencions manifestats pels
regidors del PSC i d’ERC i 1 vot en contra manifestat pel grup municipal d’ICV-EUIA, el
text del qual, literalment, diu:
“En data 15 d’abril de 2005 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província número
90 l’anunci d’aprovació definitiva del reglament que regeix els serveis d’esports
municipals. L’article 3 del citat reglament estableix que el servei de “gestió
d’installacions esportives” es prestarà sota la forma de gestió directa pel propi
Ajuntament, si bé també podran ser prestats sota la forma de gestió indirecta per
qualsevol de les formes legalment previstes, quan així ho acordi la mateixa
Corporació.
Consta a l’expedient informe tècnic on s’indica que es considera oportú
encarregar la gestió del servei a una empresa externa, per tal de millorar
l’eficiència en la gestió de les diverses installacions esportives existents al municipi
de la Roca del Vallès, tant en termes econòmics com en termes de gestió i
explotació.
L’import fixat per la present contractació, que ha d’abonar l’Ajuntament per a
tots els conceptes (base imponible, IVA i subvencions), és d’un màxim de 200.000
euros per cada anualitat; essent, doncs, el valor estimat del contracte de
1.400.000 euros, d’acord amb el següent detall:
•

Pel que fa referència al cost de reserva d’horaris, el preu màxim fixat
queda determinat en 143.296,84€ (IVA no inclós) anual. El IVA corresponent a
aquest concepte és del 21% i ascendeix a un total màxim de 30.092,34€, éssent
l’import total de 173.389,18 €.

•

Pel que fa referència a la retribució fixa a la gestió, el preu màxim fixat
és de 26.610,82€ (exempts d’IVA) anual.
De conformitat amb el pressupost municipal vigent, els recursos ordinaris estan
fixats en la quantia de 9.997.496,81 euros i, per tant, la contractació a tramitar
supera el deu per cent d’aquest import –999.749,68 euros-.
Consta a l'expedient informe de secretaria general i de la intervenció, ambdós
de data 14 de maig de 2013, respecte de l'adequació dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques a la legislació vigent sobre
contractació del sector públic així com respecte de la previsió d'existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal de 2013.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que
estableix el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de
conformitat amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
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 l'expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió administrativa, de les zones esportives municipals de la
Roca, de la Torreta i de Santa Agnès, del municipi de la Roca del Vallès, per un
import a abonar per l’Ajuntament per a tots els conceptes (base imponible, IVA i
subvencions) fixat com a màxim de 200.000 euros per cada anualitat i cinc anys
de durada, distribuït d’acord amb el següent detall:
•

Pel que fa referència al cost de reserva d’horaris, el preu màxim fixat
queda determinat en 143.296,84€ (IVA no inclós). El IVA corresponent a aquest
concepte és del 21% i ascendeix a un total màxim de 30.092,34€, éssent l’import
total de 173.389,18 €. anual.

•

Pel que fa referència a la retribució fixa a la gestió, el preu màxim fixat
és de 26.610,82€ (exempts d’IVA) anual.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules econòmico-administratives i de
prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació d’aquest servei
públic, per procediment obert, oferta més avantatjosa, varis criteris
d’adjudicació, i SOTMETRE’LS a informació pública pel termini de vint dies,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la
corporació i a la pàgina web municipal, durant els quals es podrà examinar i
formular-hi les allegacions pertinents. Transcorregut aquest termini sense cap
reclamació els plecs esdevindran aprovats definitivament sense necessitat
d’acord exprés.
Tercer.- ATENDRE la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a
l’anualitat 2013, a càrrec de la partida 09 342 22703 – Gestió del contracte
piscina i camps de futbol.
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, per a
l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, i, a aquests
efectes, PUBLICAR l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del
contractant municipal (www.laroca.cat) perquè en el termini de vint dies naturals
des del dia següent a l’últim anunci publicat, els interessats puguin presentar les
proposicions que considerin pertinents.
Cinquè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i a l’Àrea de
Serveis i Atenció a les Persones.”
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B-3 Iniciació de l’expedient de contractació de la gestió del servei públic de gestió
integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del
Vallès.
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de la iniciació de
l’expedient de contractació de la gestió del servei públic de gestió integral de les
fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de La Roca del Vallès. Té la
paraula el regidor de medi ambient, el Sr. Santi Raimí.
Sr. Raimí.- Gràcies, Sr. Alcalde . Us explico una mica el contracte i després llegeixo els
acords. En un contracte com aquest, tenim 2 variables, una és el servei pròpiament dit i
l’altra residu. El tracte d’aquestes variables pot ser per separat o pot ser de forma
conjunta. Fins ara, en l’antic contracte, s’havia fet de forma separada, però atesa la
situació econòmica actual, atès que el sector de residus és un sector que no està
passant els seus millors moments i que, a més a més, és fluctuant i atès que a la Roca
no hi ha previsió que hi hagi creixement de sectors, vam creure convenient fer un tipus
de contracte que fos un servei integral, que fos el servei i que, a més a més, gestionés
els residus. De manera que l’empresa que s’emporti aquest contracte, ha de gestionar
ella directament el residu, sempre i quan, evidentment, complint normativa vigent que
d’això ens encarregarem nosaltres, amb la idea de tenir un cost fix anual, que no es
desviï, que sabem cada mes quan ens costa, excepte una variable que us explicaré
després al final, que pot fer incrementar una mica el preu d’aquest contracte. En
relació al servei, nosaltres considerem que, fins ara, el servei és un servei molt correcte,
excepte reubicacions a determinats contenidors o alguna altra queixa de que en
algun moment donat en algun sector on hi ha contenidors, es pot veure brut. Molts
cops més aplicable al tipus de contenidors de selectiva que no pas a aquest tipus de
residu, al servei ha estat molt correcte. Aleshores, el cost principal d’aquest servei
vindrà a ser, bàsicament, el mateix, que resumint, es resumeix en el servei de recollida
de rebuig en dies a la setmana, amb reforç de dilluns , el servei de recollida d’orgànica
2 cops a la setmana i el servei de voluminosos un cop cada 15 dies, els treballadors
que formaven part d’aquest contracte, 2 xofers i 2 operaris amb un coordinador de
servei que el posarà el que és l’empresa. En relació al camió, el camió està amortitzat,
per tant, l’empresa ha de fer ús del camió que tenim i si no vol fer ús del camió que
tenim en el contracte queda estipulat que ell s’ha de fer càrrec de posar ell
directament el camió. A part del tema de residus, una millora considerables és que en
el contracte es parla que en els primers 6 mesos, s’ha de canviar el 50 % de
contenidors del que és el municipi i en el moment de puntuar, les empreses que es
puguin presentar, la proporció és que la puntuació, es puntua amb un 50 % la proposta
econòmica i amb uns 49 € les millores tècniques i aquí és on anem, no? que proposta
econòmica i millores tècniques tenen bàsicament la mateixa valoració i es tracta que
les empreses que es vulguin presentar, sobretot s’esforcin en millores tècniques i en el
plec s’estipula que les més valorades, seran precisament, les vinculades als
contenidors, doncs si és d’obligat compliment, ha de canviar el 50 % de contenidors
han volgut canviar una proporció més elevada o tot el vinculat amb el propi
contenidor, des de millorar la neteja, senyalització, etc., etc.
El segon punt que es valora molt positivament, són els abocaments incontrolats. Aquest
és un tema que, per desgràcia, aquí a la Roca, per les característiques i perfil del
nostre municipi, tenim abocadors per tot arreu, incontrolats, aleshores, hem de gastar
molts diners fent aquest tipus de servei, per tant, això es valora també de forma molt
positiva. En quant als residus, el residus és el que dèiem al principi, és un concepte molt
fluctuant que hem volgut lligar amb aquest tipus de contracte. Aquí és on pot haver la
variació una mica en què el cost del servei ens costi una mica en el sentit següent,
evidentment, hem de ser objectius i també ens hem de posar al costat de les empreses
que es vulguin presentar en aquest tipus de contracte i és que no podem considerar
de forma illimitada que el cost del residu es pugui disparar, per tant, som conscients
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que el que pugui valdre aquest residu, l’Ajuntament hagi de pagar una mica més,
però tot això també està limitat i us posaré un exemple.
S’ha fet una mitja dels darrers 3 anys, 2010, 2011 i 2012. S’ha recollit a la Roca, com a
mitjana, tres mill cinc centes i pico tones. El cost d’aquestes tones, ha estat valorat
també com a mitja a 68 € la tona, per tant, a partir d’aquest import pot ser que el cost
d’aquest servei ens costi una mica més, hem estipulat aquest import en 72 €, per tant,
estem parlant que la pujada de preus podria ser considerable, però ho limitem a 74. A
partir d’aquí, si el cost del residu costés més de 74 €, corre risc i ventura de les empreses
que es puguin presentar. I aquesta diferència de 2 €, sempre i quan s’arribés a 72 € la
tona, cosa que és complicat, però podria ser, no és aquests 2 euros des del primer any,
sinó que, a més a més, està estipulat en el plec de forma esglaonada. A partir del
tercer any, només de mig euro la tona, a partir del quart any, 1 euro la tona, al cinquè
any, un euro i mig i al sisè any 2 euros, tenint en compte, però que el contracte és de 4
anys, més 2 anys prorrogables, per tant, si ens posem en el pitjor dels casos, que seria el
sisè any, en el qual el residu hagués arribat a 72 €, s’acceptaria un increment de preu
de 2 euros en el sisè any, com a màxim, el cost del residu a la Roca ens costaria uns
6.000-7.000 € anuals de més i només seria 1 any, per tant dit això, procedeixo a llegir els
acords:

“Primer.- INICIAR l'expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió, del servei públic de gestió integral de les fraccions rebuig,
orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès, per un import fixat com a
màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 468.995,89 euros anuals, IVA no inclòs,
i quatre anys de durada.”
L’IVA en el sector de residus és del 10 %, per tant, amb l’IVA seria 515.000 € aproximadament.
“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
SOTMETRE’LS a informació pública pel termini de vint dies, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web municipal,
durant els quals es podrà examinar i formular-hi les allegacions pertinents.
Transcorregut aquest termini sense cap reclamació, els plecs esdevindran aprovats
definitivament sense necessitat d’acord exprés.
Tercer.- ATENDRE la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a l’anualitat
2013, a càrrec de la partida 11 162 22713 – Escombraries municipals del pressupost
municipal vigent per a l’anualitat 2013.
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, per a
l’adjudicació del contracte a que fa referència aquesta proposta, i, a aquests efectes,
PUBLICAR l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant municipal
(www.laroca.cat) perquè en el termini de vint (20) dies naturals a comptar des del dia
següent de la publicació de l’últim anunci publicat, els interessats puguin presentar les
proposicions que considerin pertinents.
Cinquè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i al servei
municipal corresponent.”
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, SR. Santi Raimí. Algun comentari?
Sr. Miquel Estapé, en nom del PSC?
Sr. Estapé.- Una consideració i una pregunta. On estem abocant ara mateix els
residus? ... una consideració només, eh? jo crec que ha fet una explicació molt
detallada i molt correcta, cosa que li agraïm des del nostre grup municipal. L’únic que
s’ha oblidat mencionar-ho. Tot i que no és un tema que afecti directament a la seva
àrea, aquí tenim a un altre contracte, un més dels molts, que està caducat, si no vaig
mal errat perquè hi ha un informe d’intervenció que ara es dóna compte, en aquest
ple que el contracte que actualment està ... transportes i Cirera, UTE, doncs està
caducat. Està caducat i malauradament, ja portem més d’una trentena d’informes
d’intervenció que va repetint i recordant periòdicament que les licitacions s’han de fer
amb temps i aquesta qüestió, aquest tema no s’ha corregit, portem ja 5 anys amb la
mateixa llista llarga d’irregularitats.
Sr. Alcalde.- Sí, Sr. Santi Raimí? Vol contestar?
Sr. Raimí.- Sí, el contracte està caducat, en certa manera és er això que portem això
també el tenim aquí, està caducat aproximadament des de fa un any i mig, dos, es va
arribar a un acord amb UTE, el servei s’ha realitzat però, en òptimes condicions fins al
moment. No vull dir amb això que, evidentment, entenc que aquest tipus de
contractes s’ha de fer en temps i forma. I a partir d’ara, evidentment, estarem a sobre
perquè així sigui.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Santi Raimí. Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- M’he oblidat comentar que també considerem que el servei que s’ha
prestat fins ara és força correcta, és veritat que s’ha retallat una mica, però en la part
de recollida és correcta, en altres qüestions que ja li hem traslladat en algunes reunions
de pressupost, sobretot en la neteja i l’entorn de contenidors, uns contenidors de
selectiva, diguéssim, les condicions higièniques no són les òptimes ni molt menys, però
això en tot cas, entenem que no és imputable directament a la gestió que està fent
Cirera, per tant, d’acord amb aquest tema. El que succeeix amb el tema de
contractes és que bé, hi ha unes lleis que s’han de complir i portem doncs, aquest any i
mig o 2 que vostè comenta que no es compleixen per aquest contracte. D’aquesta
llarga llista d’aquest informe d’intervenció, doncs fa 6 anys que no es compleix la llei
de contractes periòdicament. A cada ple, hi ha algun informe d’intervenció que
explicita que hi ha algun contracte que no s’està complint. Algun contracte que s’ha
caducat i que s’ha estès, s’ha prorrogat forçosament, etc, etc., però que en tot cas,
s’està incomplint la llei de contractes i lles lleis s’han de complir per diversos motius, una
perquè són les normes que hem aprovat entre tots i un segon motiu és perquè l’àmbit
de la llei de contractes és perquè et garanteix, la millor relació preu i servei. Estem
convençuts que Cirera ho està fent molt bé, però quan hi ha competència, quan
s’acaba un contracte i hi ha competència, hi ha la possibilitat de renunciar a aquestes
condicions i segurament, en aquesta conjuntura, doncs haver ajustat una mica més el
preu, com, segurament, en aquest contracte s’està presentant. Llavors, aquests
gairebé 2 anys d’endarreriment en treure aquesta licitació, implica al final un prejudici
econòmic per a l’Ajuntament.
Sr. Alcalde.- Jo no sé si és que vostè vol fer oposicions a secretari municipal perquè
sempre li agrada dedicar-se a temes que no són polítics i jo crec que aquí venim a fer
política. Sr. Estapé, estic en ús de la meva paraula, si em permet?
Precisament, el que vostè ha dit del millor preu i servei és el que s’ha fet en els darrers
anys. Estem en una conjuntura econòmica especial, diferent, jo crec que aquesta
conjuntura econòmica no havia succeït mai i davant d’aquesta conjuntura, hi ha
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moltes dificultats a poder compaginar el control econòmic, la reducció econòmica de
costos i la prestació dels serveis en les millors condicions possibles, des de fa aquest any
i mig escaig, que el contracte va caducar, que es va renegociar amb les empreses
que presten els serveis per ajustar els preus en unes condicions que han estat òptimes i
que han millorat molt l’economia municipal i que han ajudat a complir els pressupostos
que cada cop havien de ser més ajustats. Ara estem en les condicions òptimes de fer
aquesta licitació. De lleis n’hi ha moltes que s’han de complir i s’han de complir totes,
però també n’hi ha una que diu que el servei s’ha de prestar i que és prioritari per estar
al servei i sobretot, aquests que afecten a la higiene i que afecten a la salut pública de
la població, per tant, aquest servei en el moment en què va caducar s’havia de seguir
prestant. En aquell moment no es donaven les condicions adequades per poder licitar
aquest contracte de nou amb els números que quadressin el pressupost municipal i,
per tant, s’ha hagut de treballar molt i molt per poder reduir el cost d’aquest servei
sense deixar de prestar-lo en condicions òptimes com molt bé vostè ha dit i el regidor
de medi ambient també ha dit. Estem contents de com s’ha prestat el servei fins ara,
no és el moment d’aventures, no és el moment de canviar tots els contenidors, és el
moment de transició, el residu s’ha estabilitzat, després d’una caiguda important en el
anys anteriors, l’entrada a abocadors, que tenia uns cànons altíssims també s’ha
estabilitzat, estem en un moment en què podem dir, bé, anem a passar els darrers 4
anys, més aquesta possible pròrroga de 2, amb les condicions que ens marca la
conjuntura econòmica i això és el que estem fent i això és un exercici de
responsabilitat i amb això s’ha de felicitar al regidor de medi ambient i als tècnics
municipals que han entès també la conjuntura i les condicions en què havíem de
tornar a licitar aquest servei perquè no es perdi qualitat, que és el més important i el
que menys ens ha de preocupar, perquè es faci regularment la recollida, perquè
s’arribi a tot arreu i perquè puguem, fins i tot, combatre aquestes conductes incíviques
que ens posen, fins i tot en risc de ser cridats a l’ordre per part de l’agència catalana
de residus quan actituds incíviques ens deixen residus, persones forestals, persones
agrícoles per camins de domini públic i que ens obliga a fer actuacions que,
difícilment, podem encabir en uns pressupostos molt i molt ajustats. S’ha dimensionat
un contracte que ens permetrà passar aquests 4 anys amb la situació econòmica
controlada i donant un bon servei i aquesta és la gran tasca que s’ha fet i que com
molt bé ha explicat el regidor de medi ambient, està reflectida en aquests plecs i en
aquesta licitació que ara voldrem aprovar i per la qual ara demanaria el suport dels
grups perquè és un servei bàsic per a la població de la Roca. Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat, el text del qual,
literalment, diu:
“En data 9 de maig de 2013 l’Enginyer municipal ha formulat informe en el que
considera necessari iniciar els tràmits necessaris per a la nova contractació del
servei públic de gestió integral de les fraccions rebuig, orgànica i voluminosos del
municipi de la Roca del Vallès.
L’import màxim fixat per la present contractació és de 468.995,89 euros per una
anualitat, exclòs l’IVA, amb una durada prevista de quatre (4) anys, prorrogable
per un màxim de dos anys, essent doncs el valor estimat del contracte de
2.813.975,34 euros, IVA no inclòs.
De conformitat amb el pressupost municipal vigent, els recursos ordinaris estan
fixats en la quantia de 9.997.496,81 euros i, per tant, la contractació a tramitar
supera el deu per cent d’aquest import –999.749,68 euros-.
Consta a l'expedient informe de secretaria general i de la intervenció, respecte
de l'adequació dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques a la legislació vigent sobre contractació del sector públic

24

així com respecte de la previsió d'existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost municipal de 2013.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que
estableix el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de conformitat
amb la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovada per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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 l'expedient de contractació, mitjançant gestió indirecta i sota la
modalitat de concessió, del servei públic de gestió integral de les fraccions
rebuig, orgànica i voluminosos del municipi de la Roca del Vallès, per un import
fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 468.995,89 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
SOTMETRE’LS a informació pública pel termini de vint dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina
web municipal, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les allegacions
pertinents. Transcorregut aquest termini sense cap reclamació, els plecs
esdevindran aprovats definitivament sense necessitat d’acord exprés.
Tercer.- ATENDRE la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a
l’anualitat 2013, a càrrec de la partida 11 162 22713 – Escombraries municipals
del pressupost municipal vigent per a l’anualitat 2013.
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, per a
l’adjudicació del contracte a que fa referència aquesta proposta, i, a aquests
efectes, PUBLICAR l’anunci de la licitació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del
contractant municipal (www.laroca.cat) perquè en el termini de vint (20) dies
naturals a comptar des del dia següent de la publicació de l’últim anunci
publicat, els interessats puguin presentar les proposicions que considerin
pertinents.
Cinquè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i al servei
municipal corresponent.”

B-4. Aprovació compte general 2012
Sr. Alcalde.- Passem al quart punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació compte
general 2012. Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
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Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Seré una miqueta breu perquè ja s’ha explicat en la
comissió especial de comptes. Aquesta serà la informació que mostrarem. La
normativa legal, el calendari legal també, el contingut del compte general que és allò
que intentem aprovar avui, l’anàlisi pel que fa al pressupost, tant de despeses com
d’ingressos, com el resultat pressupostari del romanent de tresoreria. La normativa, ja la
coneixem d’altres anys, no entraré en detall, comentar que aquest any anem molt bé
de temps. La reunió que es va fer de la comissió especial de comptes, s’havia de fer
abans del dia 1 de juny i la vam fer el 4 d’abril de 2013. En posterioritat a aquesta
primera reunió de la comissió especial de comptes, el compte general ha estat
exposat al públic durant 15 dies, més 8 dies, no hem tingut cap allegació. L’aprovació
del ple, s’havia de fer abans de l’1 d’octubre, com dic anem molt bé aquest any i la
proposem per al ple d’avui vaja, del ple de maig, i una vegada estigui aprovat i així
passa, enviarem aquest compte general abans del 15 d’octubre a la sindicatura de
comptes. El contingut del compte general és com ja saben el balanç a data 31 de
desembre de l’any 2012, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de
liquidació del pressupost, la memòria i l’acta de l’arqueig. L’objectiu també, com
saben, això no ha canviat respecte d’altres anys, del compte general és reflectir la
gestió realitzada en els aspectes econòmics, financers, patrimonials i pressupostari de
l’Ajuntament. En quant a números, aquests serien els números del pressupost final de
10.470.000 € aproximadament. Sobre aquests 10.470.000 € hem tingut uns drets
reconeguts de 9.766.000 €. Hi ha una diferència entre la previsió i el dret de 700.000 €,
en quant a despeses, la previsió era, o els crèdits definitius eren de 9.850.000 €, les
obligacions reconegudes han estat de 8.868.000, amb una diferència en quant a
despeses de 982.000 €, l’acta d’arqueig és aquest que els estic mostrant, aquí tenim els
ingressos i les existències de l’Ajuntament i els diferents pagaments amb un resultat final
que seria aquest d’aquí, que ens diu que a data 31-12-2012 l’Ajuntament tenia
1.068.372,96 € en efectiu, en cash, aquesta seria l’acta d’arqueig, el resultat
pressupostari que, en principi, tenim 2 resultats pressupostaris, el de l’exercici que dóna
un resultat positiu de 616.000 € com ja coneixen perquè la informació se li ha donat
amb antelació i que després de fer ajustos tant de drets com d’obligacions d’exercicis
anteriors i posteriors, ens dóna un resultat pressupostari ajustat 1.587.000 €, com ja hem
comentat amb d’altres ocasions tornem a números verds després d’un any 2011 que
va ser especialment dur i que va ser difícil de gestionar. El romanent de tresoreria,
després de fer els diferents càlculs, que és positiu també i això és per alegrar-nos tots i
està en 66.581 € tornem a un resultat de romanent positiu a diferència de l’any 2011
que, com ja saben, va ser un any complicat. En definitiva, números bons, un any que
no va ser dolent i que, en principi, ens n’hauríem d’alegrar . El que proposem és:
“PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
relatiu a l’exercici 2012.
SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2012.
TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió de Multes per infraccions de circulació
relatiu a l’exercici 2012 realitzat per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
QUART.- Degudament aprovat pel Ple, el Compte General es rendirà a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas “
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Comentaris? Bé, doncs jo sí que vull fer
algun comentaris, en primer lloc, vull felicitar al regidor d’hisenda, a l’interventor
municipals i als serveis econòmics de l’Ajuntament per la feina feta, realment és una
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gran notícia la que estem presentant avui aquí, que, perquè el regidor d’hisenda no ho
ha dit, l’any 2012 és el primer any d’aplicació del pla d’ajustament, arran de la
sentència del desviament d’obres del pavelló, per tant, un any difícil, un any en què
comencem a aplicar aquestes restriccions econòmiques, s’hagi fet aquesta tasca
complicada, aquesta tasca feixuga, difícil de controlar, molt i molt bé les finances
municipals, els números estan aquí. Crec que hi havia un quadre que ho explicava
molt bé al principi i és com el control, sobretot en moments de dificultat i per trobar
ingressos, el control ha de ser un control estricte de la despesa i això és el que s’està
fent. Amb aquest control de la despesa, s’està aconseguint tenir a l’Ajuntament de la
Roca en aquesta situació de números verds, de números bons, de resultat pressupostari
positiu i de romanent de tresoreria positiu. Jo crec que tots plegats hem de felicitar-nos.
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 8 vots favorables manifestats
pels grups municipals de CIU i del P.P. i 9 abstencions, manifestades pels grups
municipals d’ERC, del PSC i d’ICV-EUIA, el text del qual, literalment, diu:
“VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’exercici
2012.
VIST l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de dia 4 d’abril de
2013, amb el amb el vot favorable de CIU i PPC i l’abstenció de PSC, IC-EuiA i
ERC.
VIST l’article 212 del Real Decret Legislatiu pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals relatiu als tràmits a seguir per l’aprovació del
Compte General.
VIST que el Compte General i l’informe de la Comissió Especial de Comptes han
estats exposats al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament des de dia 5
d’abril fins al dia 17 de maig de 2013, i es va publicar en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 18 d’abril de 2013, durant quinze dies,
durant els quals i vuit dies següents, els interessats van poder presentar
allegacions, termini que finalitzà el dia 16 de maig de 2013.
VIST que durant el termini d’exposició al públic no s’han presentat allegacions
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
relatiu a l’exercici 2012.
SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2012.
TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió de Multes per infraccions de circulació
relatiu a l’exercici 2012 realitzat per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
QUART.- Degudament aprovat pel Ple, el Compte General es rendirà a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas “
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B-5. Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2013, de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball .
Sr. Alcalde.- Passem al cinquè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació inicial
del pressupost municipal per a l’exercici 2013, de la plantilla de personal i de la relació
de llocs de treball .
Té la paraula el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies alcalde, portem a aprovació el pressupost d’aquest any, de
l’exercici 2013, del pressupost ordinari o del pressupost extraordinari o d’inversions. Jo
explicaré el millor que pugui i amb molts números, com cada any, el pressupost ordinari
i deixaré la part d’inversions perquè l’alcalde pugui fer les apreciacions que són
d’interès per a tots.
Com ja saben hem tingut reunions amb els grups municipals en els últims 6 mesos diria
jo, que ens han portat a aquest pressupost que tenim actualment. En aquest
pressupost, amb aquests números que portem avui a aprovació, hem incorporat
algunes de les peticions que s’han presentat en algunes d’aquestes reunions que hem
mantingut amb els diferents grups municipals de l’Ajuntament.
Aquest seria l’índex del que veurem, el pressupost, els ingressos ordinaris, tant en l’àmbit
de pressupost ordinari amb inversions com sense inversions, el pressupost de despeses
també amb inversions com sense inversions i un resum que seria l’annex d’inversions
anual. Aquí tenim el pressupost que portem a aprovació. Aquest pressupost té una
particularitat important respecte de pressupostos anteriors i és que incorporem el
pressupost també del centre esportiu municipal, com ja saben, hem aprovat
anteriorment l’aprovació dels plecs per canviar el sistema de gestió directa que és el
que tenim en l’actualitat a gestió indirecta que és el que proposem, però actualment,
la realitat la gestió ha estat directa i, per tant, aquest pressupost incorpora totes les
despeses i tots els ingressos també del pressupost del centre esportiu municipal amb
alguna diapositiva sortirà l’import tant d’ingressos com de despeses per separat
perquè per comparar-lo amb exercicis anteriors, doncs és el millor descartar aquest
import que desvirtua en part algunes de les xifres que donarem. Per entrar en matèria,
tenim en aquesta part esquerra de la pantalla els ingressos del 2013, el primer quadrant
seria el d’ingressos ordinaris, aquest quadrant d’aquí seria el de despeses ordinàries i
veiem que, en principi, tindríem més ingressos que despeses i això ens facilita que un
resultat ordinari de 106.000 € serveixin per finançar inversions sense haver de demanar
diners a entitats financeres. Finançarem inversions amb recursos propis. En quant a
imports, com a ingressos preveiem que en el capítol 1, el que incorporar els principals
impostos que gestiona l’Ajuntament, l’IBI, l’impost de vehicles, l’IAE, 5.635.000 €, en el
capítol 2, que seria l’ICIO, baixem molt respecte de l’any anterior. Això ho veurem en
diapositives següents, tenim l’import que tenim estipulat en el pla d’ajustament de
167.022 € i és el que escrupolosament posem aquí. En quant al capítol 3 que incorpora
les taxes als preus públics i altres ingressos, tenim un import de 1.862.000 €, les
transferències corrents 2.471.000 € i en ingressos patrimonials un import que hem fixat
en 32.800. Això ens fa que tinguem l’import que surt aquí. Els 10.169.000 €
aproximadament.
En quant a les despeses ordinàries, el capítol 1 que és el capítol de personal, tenim
unes despeses previstes de 3.500.000 €, el capítol 2 que és el que contempla totes
aquelles despeses de béns corrents i serveis 4.500.000 € aproximadament. Despeses
financeres pels préstecs que té l’Ajuntament, serien els interessos sobre aquests
préstecs 239.000 € i transferències corrents 691.000 €.
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En quant a passius financers és el capital que hem de retornar aquest any dels préstecs
que tenim contractats, tenim aquest import de 1.125.000 €, el resultat, per tant, ordinari
és positiu de 106.000 € que com veurem després serviran per finançar inversions.
En quant a inversions, tenim uns ingressos previstos en contribucions especials de
185.000 €, en transferències de capital, subvencions d’altres administracions 1.102.000 €
i amb actius financers 150.000 €. Això en quant als ingressos previstos i en quant a les
despeses, tenim 1.394.000 € d’inversions reals. Aquests 150.000 € que veuen aquí, són
aquells diners que no afecten, en principi, al global del pressupost perquè estan tant
en ingressos com en despeses i es correspondria a la bestreta que hem fet aquest any
perquè l’Ajuntament pogués avançar la paga extra als funcionaris que no vam poder
pagar per llei al desembre de l’any passat. Aquí habitualment tenim un import d’uns 10
o 15.000 €, rec recordar, aquest any és superior per aquest motiu. El resultat, per tant,
global, tant d’ordinari com d’inversions ascendeix a 11.607.000 € aproximadament.
Passem a estudiar quina seria la composició dels ingressos ordinaris, veiem que el 36 o
pràcticament el 37 % dels ingressos de l’Ajuntament per a aquest any 2013 està previst
que siguin per l’IBI. Des de fa anys aquest impost és el que s’ha convertit en la principal
font d’ingressos de l’Ajuntament i ha desbancat a l’ICIO, que fins fa uns anys era
aquest l’import principal. Això com dic és un 37 % aproximadament dels ingressos que
tindrem aquest any. Transferències corrents que són les subvencions que vénen d’altres
administracions de l’Estat, de la Generalitat, Diputació, etc. Això ascendeix a un total
de 2.470.000 € que es correspon al 24,3 % del nostre pressupost. En quant a la resta de
taxes o impostos, serien 1.862.000 €, l’impost de vehicles 780.000 € en números rodons,
l’IAE 854.000 €, la llicència d’obres passa a ser de 167.000 € i la plusvàlua fem una
previsió d’ingressos de 245.000 €, amb ingressos patrimonials uns 32.800 €. Aquí tindríem
les diferents gràfiques que es corresponen amb els imports que hem comentat. Això en
quant a ingressos. Aquí veiem una comparació d’ingressos des de l’any 2008 i una
comparativa al final un percentatge compara el pressupost inicial del 2013 amb el
pressupost inicial del 2012. Veiem que respecte del 2012, l’IBI baixa un 4,22 %, l’impost
de vehicles baixa un 6 % aproximadament, 5,93, la plusvàlua baixa un 18,19 %, l’IAE per
contra puja un 7,65 €, la llicència d’obres, aquí tenim una baixada important, baixa un
63 % aproximadament, dels 450.000 € que tenim pressupostats a l’any 2012, baixem a
167.000, que és l’import que tenim en el Pla d’Ajuntament i, per tant, és el que toca
posar. Per altres taxes i altres ingressos públics tenim una davallada d’un 15 %
aproximadament, mentre que per transferències corrents, aquí tenim sobretot una
participació en els impostos de l’Estat, un increment important d’un 14,37 % i en
ingressos patrimonials fem una previsió d’una baixa d’un 39,26 %. Això fa que a l’any
2013. Aquí tenim els ingressos, els fem per separat, per començar a sortir per separat
per veure que l’evolució, com és una dada que en els anys anteriors no hem tingut,
hem pensat que seria interessant veure l’evolució dels diferents impostos i ingressos i
separar aquests ingressos amb els del poliesportiu. Com veuen en l’àmbit general, el
pressupost de l’any 2013, sense comptar el centre esportiu municipal, baixa respecte
del 2012, en un 4,24 %, això la seva concreció són uns 400.000 € respecte de l’any
passat. Vol dir que el pressupost de l’Ajuntament de la Roca de l’any 2013 és 400.000 €
inferior de l’any 2012 del mateix ajuntament.
Com a principals novetats, l’IBI i la rústega no té una variació gaire important, pugem
de 17.952 a 19.000 €, per tant, això suposa un increment d’un 5,83 %. L’IBI urbana
també incrementa un 3,1 %, recordin que aquest és l’increment que es va aprovar per
ordenances fiscals. L’IBI de béns i immobles de característiques especials. Aquí tenim
les autopistes que baixen moltíssim, recordin que l’any passat teníem una previsió
perquè hi havia una sentència que ens permetia recaptar aquests 292.000 € en IBI
d’autopistes. La realitat és que les sentències han canviat la seva tendència i aquelles
tendències que fins a l’any passat normalment eren positives per als interessos de
l’Ajuntament, ara passen a ser negatives i és més que probable que deixem de cobrar
els IBI’s que s’estaven cobrant actualment per a autopistes. Això suposo que en el futur,
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ens obligarà a prendre decisions i a demanar a qui ho hagi de fer canvis normatius i
canvis de llei perquè, evidentment, segurament és injust que les empreses que s’estan
lucrant actualment amb una gestió d’autopistes i amb lleis que faciliten que tinguin uns
ingressos molt superiors i no es corresponguin aquests ingressos i aquests beneficis que
tenen amb impostos als Ajuntaments, doncs el que segurament proposarem des del
mateix equip de govern és demanar canvis legislatius perquè les autopistes paguin el
que han de pagar. L’impost de vehicles de tracció mecànica baixa respecte de l’any
passat, pràcticament un 6 %, passem de 828.000 € a 779.000 €. La plusvàlua també
baixa de 300.000 € que teníem pressupostat l’any passat a 245.000 € d’aquest any. Això
és un import que és el que més o menys creiem que complirem, tenint en compte els
resultats històrics dels últims anys i l’IAE, curiosament, respecte al padró que teníem de
l’any 2012 s’incrementa aproximadament en 60.000 € que equivalen a un 7,65 %.
Globalment en impostos directes, l’Ajuntament recaptarà 208.000 € menys, que seria
aquest import d’aquí i això en percentatge és un 3,57 %. Hem de dir i això ja ho saben
perquè ho hem explicat en les diferents reunions que hem tingut fins ara, les previsions
s’han fet amb criteris de prudència, hem de fer pressupostos realistes, no podem fer
pressupostos que se’ns escapin de les mans, per tant, els ingressos creiem que són
realistes i prudents. Hem de fer esment particularment en la disminució de l’impost de
béns i immobles, de l’IBI de característiques especials, de les autopistes que
comentava. Aquí tenim una baixada molt gran i difícil de gestionar i tots el imports que
teníem aquí, s’han fet en base als prepadrons que ens els han facilitat de s de la
Diputació, per tant, no són números que ens inventem, sinó que és informació que es
pot contrastar amb la Diputació. Respecte del capítol 2, amb el qual entra l’impost de
construccions i obres l’ICIO, doncs tenim una baixada important, com he comentat
abans, dels 450.000 € pressupostats a l’any 2012 passem als 167.000 € pressupostats que
és el que tenim al Pla d’ajustament, el que suposa uns menys ingressos de 282.000 € i
uns 62,88 % menys de l’ICIO respecte de l’any anterior.
En quant a tasques i altres ingressos, tenim un increment important. Això és enganyós,
passem de 1.488.000 € que teníem pressupostat l’any 2012 a 1.862.000, la diferència
positiva és del 25 %, però aquí hem de tenir en compte que tenim els ingressos del
CEM, per tant, és una dada enganyosa per aquest motiu.
En quant a transferències corrents, sí que tenim una notícia positiva, la participació en
els impostos de l’Estat, com ja saben, perquè també els ho hem comentat, l’Estat ens
va comunicar que ens pagaria més d’allò que tenien previst i després de fer els ajustos
de les devolucions que hem de fer de l’any 2009-2010, crec recordar, doncs tindrem
més ingressos per transferències corrents que l’any passat si tot va bé. Això es concreta
en aproximadament 300.000 € més d’increment, que respecte de l’any anterior, tenim
un percentatge d’un 14,37 %, en aquest cas positiu i tenim una partida petita
d’ingressos patrimonials en què anualment posem gestió de patrimoni podem dir per
temes de publicitat i demés que varia respecte de l’any passat i també l’abaixem de
54.000 € a 32.800, en aquest cas amb una diferència negativa de 21.000 € i una relació
percentual del 39,26 %.
Fins ara he parlat d’ingressos, passem a parlar de despeses per orgànica. En principi la
orgànica més important i on ens gastem més diners en principi seria aquesta de
1.681.000 € que seria hisenda. Aquí hem de tenir en compte que tenim 1.270.000 € de
préstecs i 200 i pico mil euros més d’interessos, per tant, aquest seria el primer import.
En quant a orgànica 6, serveis urbans i mobilitat, tenim un import de 1.675.000 €, serveis
generals 1.153.000, seguretat ciutadana i via pública 870 i així, anem a parar fins a
l’orgànica número 12, que seria la que portem menys recursos, en aquest cas, 500
euros.
Posem separat el pressupost de despeses del centre esportiu municipal, d’aquests
781.000 €, hem de tenir en compte que 200.000 € és l’aportació que fa l’Ajuntament.
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Aquesta seria la mateixa informació, però amb una evolució i una variació anual,
només de l’ordinari. Veiem que les orgàniques en general totes baixen respecte de
l’any anterior, exceptuant 2, una és de serveis generals, en la partida de defensa
jurídica, aquí hi ha alguns increments perquè ens està sortint en l’actualitat sentències
de fa uns quants anys. Sense anar més lluny, la setmana passada ens va arribar una
sentència de l’any 2004 i ens toca pagar en aquest cas en concret tres mil i pico euros
més, per tant, aquesta partida la hem sobredimensionat o la hem dimensionat per
cobrir la despesa que creiem que tindrem. L’Altra orgànica que puja seria la de Sanitat
i Benestar social que ho fa en un 13,09 €, a veure si surt el cursor, aquí el tenim. De
617.000 € que teníem en aquesta orgànica a l’any 2012 per les diferents incorporacions
que hem anat fent de manera pactada en els diferents grups, aquest any, aquesta
orgànica passa a tenir un pressupost de 698.000 €, respecte de l’any 2011, veiem que
tenim un increment de 130.000 €, en aquest orgànica en particular. Bé, no entro en
detall, ja veuen els imports, a més, ho tenen en la informació que els hem facilitat.
Aquesta seria la mateixa informació, però incorporant les inversions. Aquí surt una
orgànica que s’incrementa bastant, que és urbanisme, perquè aquí tenim inversions
importants que no sortien en el pressupost ordinari. En general també baixen la majoria
d’orgàniques.
Novetats importants, tenim una orgànica de medi ambient que té un increment brutal,
passem de 65.000 € que teníem al 2012 als 789.000 € d’aquest any. Això té una
explicació i és que les escombraries, l’any passat estaven a l’orgànica 06 de serveis
urbans i aquest any canviem d’orgànica les escombraries i les passem a l’orgànica de
medi ambient, que és des d’on s’està gestionant, per tant, és una variació molt
important, però l’explicació és aquesta. No hi ha més explicació. És una orgànica
nova, la setze en aquest any i que aquí és on estem controlant tot el tema del centre
esportiu municipal que com veuen tenen unes despeses de 781.000 €. Aquí veiem una
distribució només de l’ordinari del pressupost ordinari de l’Ajuntament en la que veiem
que el capítol 2 és el que s’emporta l’import més gran en quant a despesa corrent. En
aquest cas, el 43 % de la despesa corrent de l’Ajuntament és en despeses i béns i
serveis, el capítol 2 que diem, concretament 4.329.000 € per importància després ve el
capítol 1, que és tot el tema de personal, que seria el 31 % del nostre pressupost i que
en imports serien 3.096.000 €. Després anem al tema de préstecs amb 1.125.000 €, amb
un 11,20 %, amb el 6,88 % serien despeses corrents i el 2,35 serien despeses financeres,
els interessos dels préstecs que tenim contractats. Aquí, incorporem, també a part, el
centre esportiu municipal amb aquests 581.000 € que es correspon amb el 5,77 % de la
despesa de l’Ajuntament, del pressupost.
Aquí tenim la mateixa informació, però amb una evolució comparativa respecte de
l’any anterior i de l’any 2011, amb el que veiem en les diferents variacions que hem
tingut per capítols. No la comento, la tenen aquí, ho dic perquè hi ha moltes
diapositives. La mateixa informació, però per una evolució també per econòmica.
Com veuen aquí, aquest seria l’import del 2013 i després tenim els diferents imports de
l’any passat i del 2011. Novetats, comentaris a fer respecte del que teníem fins ara. En
despeses de personal tenim un pressupost que s’incrementa de 3.334.000 l’any 2012 a
3.500.000 a l’any 2013, però aquest increment bé donat per la incorporació del centre
esportiu municipal, això és personal del CEM.
En despeses corrents, tenim una davallada d’un 4,13 %, són uns 200.000 € menys,
respecte del que teníem al 2012. S’han ajustat diferents despeses, hem hagut de
quadrar el pressupost, ja coneixen la informació més detallada. Això sí, la previsió ha
tingut en compte, tots els imports dels contractes i concessions vigents. Les despeses
financeres s’incrementen un 3,25 €, és una variació petita en l’àmbit global, d’uns 7.000
€ respecte de l’any passat. Transferències corrents, en quant a despeses té un
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increment important del 14,47%. Aquí hi tenim, sobretot, l’aplicació de l’acord al qual
vam arribar entre tots d’afegir els ajuts socials, d’ajuts a l’orgànica de serveis socials.
I en quant a l’econòmica 9 que seria els préstecs dels països financers, allò que tenim
contractat, baixa un 0,31 %, pràcticament no hi ha variació respecte de l’any passat.
L’any passat teníem un import de 1.130.000, aquest any tenim un import de 1.125.000 €.
Aquesta és la part que explicarà l’alcalde. Comentar per últim els acords. El primer
seria intentem aprovar, és a dir, portem a aprovació inicial i en cas de que així sigui, es
portarà a exposició pública i durant aquesta exposició pública si no es presenten
reclamacions doncs que quedi aprovat definitivament aquest pressupost que jo els he
mostrat. El segon punt d’acord seria el mateix que abans, aprovar inicialment el capítol
1 el de despeses, el d’ingressos perdó.
El tercer seria aprovar la plantilla de l’Ajuntament, hi ha una modificació en plantilla
respecte de l’any passat, ja ho vam comentar en la comissió informativa, proposem
d’incorporar a la plantilla una plaça de tècnic econòmic, és una plaça que entra dins
del supòsits que contempla la llei, per tant, aquí no hauria de tenir problema i això és
perquè, com ja saben, tenim un interventor que està en comissió de serveis.
L’interventor en comissió de serveis ha guanyat la plaça en un altre ajuntament i ens
deixarà aquest mes de juny i a petició de l’administració local, a petició de la
Generalitat en definitiva, i perquè no ens tornem a trobar en una situació similar en
aquesta plaça sensible de l’Ajuntament que hagi de venir algú en comissió de serveis,
doncs el que proposem és crear aquesta nova plaça de tècnic d’administració
econòmic, que quedi cobert amb un tècnic d’administració econòmica i que entre els
2 tècnics d’administració econòmica que tenim a la casa, triarem l’interventor, perquè
com tots ja saben també, la plaça d’interventor de l’Ajuntament la té una persona
que està treballant en serveis especials a l’oficina antifrau i poc probablement aquesta
persona tornarà a l’Ajuntament ni aquest any ni els següents.

El punt quart seria l’aprovació de llocs de treball que figura en l’expedient
administratiu, el qual han pogut consultar i el punt cinquè és publicar el present acord
al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, el tràmit d’informació pública i el punt sisè
serà remetre còpia a l’administració de l’estat, així com a la Generalitat de Catalunya
a través del Departament de Governació i administracions públiques.
Comentaris globals:
És un pressupost que baixa, com ja he dit abans, uns 400.000 € de l’any 2012. És un
pressupost molt ajustat, és molt apretat també. Ens obliga a un control molt estricte de
la despesa, està contínuament a sobre de les despeses. Aquests 6 mesos que portem
sense aprovar el pressupost comportarà una feina extra amb el Departament
Econòmic de l’Ajuntament perquè tornarem a comptabilitzar amb les factures noves i
amb el pressupost nou, tot allò que ja hem fet durant aquests 5 mesos que portem, per
això també era interessant portar a aprovació la pressupost al més aviat possible, i s’ha
fet quan, en principi, ha estat possible. És un pressupost que incorpora, a diferència
dels altres pressupostos fins ara, el pressupost específic del Pavelló esportiu municipal,
ingressos molt ajustats. És un pressupost que dóna resposta al Pla d’Ajustament que va
aprovar l’Ajuntament l’any passat i que tenim l’obligació de complir. És un pressupost
també que hem intentat treballar entre tots i que tenim l’obligació de complir. És un
pressupost també que hem intentat treballar entre tots, hem fet diferents reunions, més
d’una, més de dos i més de tres reunions en aquest temps i amb el que hem intentat
incorporar aportacions d’altres grups municipals en allò que ens ha estat possible.
Aquest any jo crec que no es podrà dir que no s’ha intentat en més d’una i de dues
reunions i és un pressupost que en quant al capítol 1 incorpora la particularitat aquesta
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de la creació d’una nova plaça de tècnic d’administració econòmica per tot això
que els he comentat.
En tot cas, li passo l paraula a l’alcalde que ens explicarà les inversions.
Sr. Alcalde.- Bé, jo per completar aquesta informació, que molt acuradament ens ha
explicat el regidor d’hisenda, faria un resum de les inversions més importants que farem
en aquest any 2013. Aquí s’incorporen el que podríem dir que són les inversions de
mandat, inversions que es poden finançar a través de les subvencions que vinguin tant
de la Diputació com de la Generalitat. De la Diputació a través del programa xarxa,
del pla de concertació i de la concertació a través del PUOSC conforme les sollicituds
que s’han fet i que s’han pactat especialment en Diputació amb les meses de
concertació i de la Diputació a través del PUOSC. Aquí hi ha un projecte molt
important i també ha estat una mica la base que el pressupost es porti a aprovar el
mes de maig, que és el que anomenem l’anella viària aquí al nucli de la Roca, que es
concreta en dues inversions, la del carrer Sant Sadurní, que en diem segona fase Unitat
d’actuació número 9 i la pacificació viària del carrer Catalunya. Són inversions
complementàries que s’ha de fer primer una, la del carrer Sant Sadurní per poder
donar pas als vehicles que aniran en sentit sud, en direcció Vilanova i facilitar un cop
es canalitzi el sentit sud per aquest carrer, poder iniciar les obres del carrer Catalunya,
les quals ja estan finançades al 100 % per la Diputació de Barcelona a través de la
mesa de concertació.
En el cas del carrer Sant Sadurní i també un tram del Tenor Vinyes, aquí no s’especifica,
però la Unitat d’Actuació número 9 completa un tram del Tenor Vinyes. Hi ha 370.000 €,
dels quals 185.000 € provenen de la Diputació i 185.000 € serien quotes urbanístiques de
la Unitat d’actuació en el cas que l’arribem a gestionar des de l’Ajuntament si els
privats no inicien obres, per tant, hem fet la pitjor previsió de totes que és haver de
canviar el sistema d’actuació, de compensació i cooperació i executar de del propi
ajuntament l’obertura d’aquests 2 carrers Sant Sadurní i Tenor Vinyes en l’àmbit de la
Unitat d’actuació número 9 i mig carrer en l’àmbit del Pla Parcial de la Molinada,
encara sense desenvolupar. Un cop efectuada aquesta inversió, tindríem tancada
l’anella viària i podríem actuar sobre el carrer Catalunya en aquest exercici
s’incorporen 321.610, 17 €, això completa un total de 871.000, si no recordo malament
que estaven pressupostats en exercicis anteriors 450.000 € del programa xarxa del
mandat anterior i 226.000 del conveni que es va signar amb Diputació pel fet que se
cessarà el manteniment per part de Diputació en aquesta carretera que passarà a ser
una via urbana. Aquests diners, una part s’han consignat en aquest pressupost i una
altra es consignarà en pressupostos anteriors.
Amb aquestes dues actuacions completarem el que es diu l’anella viària, que
permetrà la pacificació en el carrer Catalunya i permetrà la pacificació de trànsit en el
centre del poble i la recuperació d’espais per convivència ciutadana i recuperació
econòmica i teixit social i comercial, com l’espai de la plaça de l’Era i la placeta que
es podran unificar suprimint el tram interior de la rambla que passaria a ser zona de
vianants, per tant, una actuació importantíssima per al nostre nucli de la Roca.
Hi ha 2 actuacions més que també es financen parcialment a través del programa de
concertació amb la Diputació i del PUOSC que són el que anomenem la rambla de
Santa Agnès en la Unitat d’actuació número 13-A, amb aquest total de 239.140 €.
Aquests diners, estem obligats a consignar-los, doncs d’aquest àmbit d’unitat
d’actuació com el 10 % d’aportació municipal, una unitat d’actuació que està
executada parcialment, que falta completar-la i que la conjuntura econòmica en el
mercat immobiliari ha fet que quedés encallada i que el propi ajuntament tingués una
dificultat per aportar els diners que calien. Aquests diners vindran 11.957 de l’ordinari i
227.183 d’aquestes subvencions. El projecte és també molt important perquè relliga la
trama urbana en el centre mateix de Santa Agnès. En l’actuació que es va fer sobre
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l’avinguda Gaudí, la plaça de les fontanelles es fa la segona part d’aquesta plaça i es
continua cap al passatge del Torrent enllaçant al solar on ha d’anar l’escola definitiva
de Santa Agnès al costat de la zona esportiva, per tant, una actuació de molt interès i
de molt impacte per al nucli de Santa Agnès. Finalment, a la Torreta, hi ha el que
anomenem eix cívic amb un valor de 388.620 €, dels quals 19.431 provenen de
l’ordinari i 369.189 del Pla de concertació i del PUOSC. Aquest eix coincideix amb la
finalització de les obres de l’escola. L’escola es va posar en marxa primer en
funcionament, només la part infantil, la part de P3 a P5, després es va posar en marxa
la zona de primària, de primer a sisè i queda per posar en servei, el gimnàs, la sala
polivalent i els patis de la part superior acabar d’enderrocar les tanques que s’utilitzen
ara com a pati, alliberar el que anomenem l’eix cívic i aquest eix cívic que està ara,
actualment, està amb terra, es convertiria en un centre de reorganització dels
equipaments del barri, relligant històric centre cívic de Can Tàpies, el centre cultural de
la Torreta i la pròpia escola que preveu equipaments d’ús social i extern del barri, per
tant, una altra opció molt important que relliga teixits urbans i que activa vida social en
el municipi. Crec que aquestes són les subvencions més importants, però en tot cas,
destacar també que en aquesta primera partida de despeses imprevistes i funcions no
classificades, són diners que provenen del PUOSC, el PUOSC té una part que va a
ordinari, aquests gairebé 45.000 €, una part d’aquest diners van destinats a la
urbanització Sant Carles, on hi ha prevista l’actuació en una primera fase del projecte
aquell que es va fer, amb subvenció de la Diputació. Aquell projecte s’enlairava a
6.000.000 € o 5.000.000 € si no se soterraven les installacions, teníem aquests 2 escenaris
que s’havien de finançar amb contribucions especials i que els ajuntaments de la
Roca, però també de Llinars i d’Argentona i de Dosrius havíem de portar aquell 10 %
de 600.000 €, difícil de finançar, aquí s’ha arribat a un acord entre ajuntaments i si hi ha
un acord amb els veïns que s’haurà d’acabar de formalitzar conforme s’incorporen
aquests diners i els de l’any vinent, els de l’any 2014 perquè es puguin iniciar aquestes
obres de reparació de refer les calçades de Sant Carles, com a primera fase per accés
rodat, deixant els passos de serveis i deixant per posteriors fases del que seria
l’ampliació de voreres, el que seria la reposició de serveis. Tot això es pactaria amb els
veïns i s’aniria fent. Aquí tenim aquesta partida que, tot i que no té un nom específic,
doncs des del pressupost ordinari, com diu la columna des d’on provenen els diners. Hi
ha partides més petites, d’installacions tècniques, adquisició de vehicles per policia,
que és al final d’un rènting i l’adquisició de material per a la biblioteca en partides
habituals i una partida específica de la Molinada, on s’han començat a fer
actuacions, com aquesta obertura del semivial del carrer Sant Sadurní i, per tant, ens
interessa tenir una partida fixada, també s’han fet uns treballs de topografia per fixar el
solar que s’està treballant en ensenyament pel futur institut i, per tant, que interessa
que comencin a aparèixer, és una partida que ara és simbòlica amb aquesta
aportació de mil euros, però que, segurament, al llarg dels propers anys s’anirà
incrementant-se en funció de les actuacions que calgui fer. Amb això queda explicat
tot el capítol d’inversions i en tot cas, donaríem la paraula als portaveus dels grups
municipals.
Sr. Dani Martín, en nom del grup d’Iniciativa per Catalunya- verds?
Sr. Martín.- Sí, sí, brevemente. A ver, nosotros estamos satisfechos de el proceso de
discusión de este presupuesto. Preguntamos en la comisión informativa si se iba a votar
en bloque o si se iba a votar ordinario ... parte. Nosotros del presupuesto ordinario,
quitando algunas partidas que podríamos haber discutido y que no discutimos,
estamos bastante satisfechos, refleja mucho todo lo que habíamos hablado del tema
de tarifación social y demás y, por lo tanto, creo que podemos estar todos bastante
satisfechos, pero aquí hay un escollo que es el tema de la inversiones, un escollo que
nosotros ya manifestamos des del primer día que es el tema de “ l’anella viària” . No lo
vemos claro, todo el proyecto en sí mismo y algunas cosas que han ido surgiendo
después. Por lo tanto, nuestro voto viene muy, muy condicionado por el tema de las
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inversiones. Si el presupuesto se hubiera presentado en 2 apartados, nuestro voto seria
muy distinto al voto negativo que daremos posteriormente.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, en el nostre cas estaríem en una altra banda. Nosaltres ja, en principi, no
estàvem d’acord en la pujada que, al final, es va acceptar amb el tema de les taxes
pel tema de ... socials i el destí que se li donava. Vàrem creure que era un bon acord
del que s’havia pres per part de tots els grups polítics i que ho valoràvem doncs com
un esforç a fer. A nosaltres, el cas de que estès separat, probablement, seria al revés
ens abstindríem en l’ordinari perquè creiem que hi ha algunes coses de les quals estem
obligats a fer que no creiem que sigui de rebut i que per part de l’Ajuntament que es
veu obligat amb els temes estatals a fer uns cobraments als veïns, al poble, etc. i amb
el tema també del pla d’ajustament i després, el tema següent que serien les
inversions, on vàrem estar parlant també de les inversions previstes que veiem que eren
molt clares i molt marcades, però el que sí que teníem present nosaltres és que havíem
defensat el tema de l’anella viària i que teníem 2 problemes, no haver fet la reunió
amb els veïns i la quantitat de què estàvem parlant d’inversió per part de l’Ajuntament.
Aquest tema es va resoldre en una part de que la Diputació ha fet un altre afegit
econòmic i, per tant, l’Ajuntament no ha de fer-se càrrec d’una part important de les
despeses i no hi ha un càrrec directe dels veïns afectats i segona, el tema de la reunió
amb els veïns i l’explicació directa. Aquesta l’hem estat dient moltes vegades. Teníem
també el dubte de si els vehicles girarien o no girarien, etc, etc. També es va fer, en el
seu dia, la petició de fer una prova i veure si era així el cas, al haver estat acceptades
aquestes peticions i haver-se fet càrrec. Nosaltres, al votar-se conjuntament ens
abstindrem per les 2 explicacions que he donat, però en principi, el que sí que creiem
és que s’ha fet un esforç, que en d’altres anys, no s’havia fet a l’hora que els grups
parlem i ens reunim per parlar del pressupost. Sí que és veritat que, de vegades, per
molt que es facin les reunions seguim tots amb un tacticisme i un d’això que fa que
potser no avanci el que hauria d’avançar i nosaltres faríem el prec que a part de que
anem 5 mesos per aquesta situació i a més, amb això que ens ve dels temes
econòmics, doncs que no triguéssim gaire a posar-nos de cara al pressupost de l’any
vinent. Sé que encara no n’hem aprovat un i parla de començar a treballar el
següent, és molt, però vist el que ens ha comportat , la quantitat de reunions i els
mesos com han anat passant, apostaríem per no trigar gaire a començar a plantejarnos com una realitat el proper pressupost.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari, Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Diverses consideracions. La primera posar de manifest el fet de que
estem a dia 30 de maig i és quan aprovem el pressupost, si no recordo malament no sé
si va ser en plenari o va ser en comissió, no ho recordo i, per tant, no ... quan estàvem
discutint el tema de les ordenances fiscals, no sé si va ser l’alcalde o si va ser el regidor
d’hisenda que va dir que el pressupost, el podríem aprovar abans de finals d’any i
estem a 30 de maig. El primer gran èxit és el cop que s’aprova més tard el pressupost.
Bé, en moments de condicions difícils quan convé tenir els pressupostos per, entre
d’altres coses, no duplicar feines perquè ara tota la comptabilitat que s’ha fet amb un
pressupost prorrogat, ara s’ha de fer el traspàs, abans ho ha manifestat el regidor
d’hisenda, això poc o molt és una feina que s’ha de fer per part dels serveis municipals,
per tant, diguem-ne que no podem estar satisfets en aprovar un pressupost el 30 de
maig. Jo crec que aquesta és la primera consideració que hem de fer, és el cop que
s’aprova més tard el pressupost en els darrers anys. Després, el Sr. Alcalde felicitarà a
tothom, en especial al regidor i així, però el primer és això, 5 mesos de retard, per tant,
5 mesos en els quals, alguns dels acord en què vam arribar en el mes de gener, que si
no recordo malament, des del mes de gener, pràcticament, no s’ha incorporat res més
en el pressupost d’aquestes diferents reunions que hem anat tenint, durant uns mesos
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no s’han pogut fer efectives i algun dels acords que es derivaven d’aquelles i algunes
d’elles anaven lligades a un document que també vam aprovar quan vam aprovar
les ordenances fiscals de posar en marxa tot el sistema d’aplicació d’aquestes
bonificacions que vam pactar pels impostos, per les... és a dir, aquesta mena de
tarificació social que no es va incorporar, directament, en ordenances , però que sí
que es va fer una previsió pressupostària i que sí que es va dir que s’aplicarien i que si
que es va dir en l’última reunió que s’aprovarien en el pel del mes de maig i no estan
incorporades en aquest ple del mes de maig, per tant, això significa que hi ha gent
que està pagant l’IBI, sense poder-se acollir aquestes..., perquè havíem de generar
una ordenança específica de com fer o un document de com la gent es podia acollir
a aquestes reduccions d’impostos i de taxes per a les famílies amb situacions més
desafavorides, per tant, això és el que està passant en tot aquest procés i al final, el Sr.
Alcalde felicitarà i dirà que nosaltres som els dolents com sempre, ja m’ho dic jo
perquè sé que som els dolents i, per tant, quan m’ho digui, doncs mira ja m’ho dic jo
abans, mira.
Hem fet una negociació que, en diversos moments, ja ho ha dit el govern actual i que
és una negociació incòmode perquè ja ens ho diuen, el que busquem és que un
s’abstingui per poder aprovar. En el fons de la negociació, sí que s’han anat
incorporant algunes coses, però en el fons no hi ha una voluntat de posar totes les
coses i discutir sobre tot, suposo que hi ha diferències excessivament fortes. És a dir,
nosaltres en el tema d’inversions ja vam posar unes condicions d’entrada, ja se sabien i
s’estava intentant si s’aprovava el pressupost ordinari per una banda i d’inversions
després per facilitar les coses, al final, es presenta tot junt perquè s’ha aconseguit que
un grup municipal en faciliti l’aprovació, però clar en aquesta negociació, al final, un
se sent com dient, bé, què estem fent ? el paperet perquè després el regidor pugui dir
que hem negociat molt a fons? No hem negociat molt a fons perquè hi ha un element
i ja ho vam dir en algunes reunions d’entrada que és una manca de confiança dels 2
principals grups polítics i, per tant, a partir d’aquí és molt difícil i qui ha d’intentar
superar això és qui està en el govern, no hi ha la voluntat, doncs perfecte, nosaltres
seguim aportant, intentant aportar qüestions, algunes s’han incorporat, d’altres no,
però sí que hi ha qüestions, esmentaré algunes qüestions concretes perquè jo crec
que, per a mi, és més el fet de fons que el de les concrecions específiques d’algunes
de les partides, malgrat que hi ha algunes que sí que, fa un any vam prendre un acord
perquè es fusionessin o es fes una solució amb el tema de televisions comarcals, no
s’ha fet res, el pressupost podria ser un bon element per incorporar això i dir escolti’m,
no s’ha complert vam prendre un acord que si no ens donaríem de baixa, fa un any,
no sé si l’ha fet ja o si està a punt de fer-lo. Per tant, estaríem en el moment de fer això.
Això són 40.000 €. En partides, sí que hi hagut un increment en diferents partides socials,
fruit d’aquest debat entre els diferents grups i no és perquè ningú l’apliqui. Hi ha hagut
un debat entre els diferents grups i tothom hi hem estat d’acord en què aquestes
partides s’havien d’incrementar, han sortit unes d’un grup, unes altres d’un altre i ja
està, però també hi ha partides que ajuden a la cohesió social, elements com cultura,
on hi ha una davallada inportantíssima. En les partides destinades a cultura, hi ha una
davallada d’un 12 %, de 73.000 €. Això és una davallada molt important perquè
aquests elements també fan cohesió social, en educació també es produeix una
davallada de 30.000 €. Sí que hi ha un increment en benestar social, de 80.000 €. Aquí
és on va haver una sensibilitat global, però hi ha d’altres elements també importants,
llavors, clar a l’hora de distribuir i després hi ha algunes partides que a nosaltres ens
criden l’atenció, tampoc no les... hi ha un altre element que ha fet complicat una
mica perquè el pressupost diguem-ne hi ha hagut alguna modificació en l’ordre i en
algunes partides que estaven en alguns llocs i que passen a unes altres i això fa difícil
de vegades fer el, suposo que també és una qüestió que els plans de comptabilitat
han anat canviat i ens hem d’anar adaptant i en algunes és una mica difícil.
Abans ho explicava el regidor d’hisenda, entenc que la part proporcional dels 200.000
€ que van lligats a la partida del contracte dels equipaments esportius, jo no ho he
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sabut llegir, estarà en la part de l’orgànica aquesta que s’ha fet nova, però no ho he
sabut veure, potser està lligat a d’altres, no sé, d’alguna manera no ho he sabut veure.
Ja dic per a nosaltres hi ha una situació de fons. Arribem 5 mesos tard perquè uns
compromisos als quals havia arribat l’equip de govern amb un dels grups municipals en
referència al tema d’inversions no les ha complert fins fa 2 dies. És a dir, unes
demandes que va fer Esquerra Republicana a l’equip de govern, fins fa 2 dies no les ha
complert i podrien haver-ho fet abans. Per tant, arribem 5 mesos tard i algú és el
responsable d’això, per tant, ara podrem fer totes les felicitacions que vulguem, però hi
ha una feina que no s’ha fet correctament. Fruit d’això i del desacord profund que
tenim del tema d’inversions, manifestat públicament i no és d’amagar a ningú.
Nosaltres no podem votar favorablement a aquest pressupost. Potser si s’hagués portat
per separat en el tema de l’ordinari, podríem haver discutit quin era el nostre
posicionament. No sé si haguéssim arribat a un vot favorable, però amb el tema
d’inversions no ho veiem clar, és a dir, nosaltres hi ha una discrepància molt profunda
amb el tema de l’anella viària que ja l’hem debatuda abastament i no entraré ara,
senzillament poso de manifest aquesta discrepància molt, molt profunda, coneguda
que nosaltres vam posar sobre la taula a l’inici de les negociacions i vam dir que
negociessin tot conjuntament, es va voler negociar separadament, però teníem
aquesta llosa, passaríem tots i llavors és una negociació en la qual diu, home on ens
portarà això? A fer algunes millores en alguns apartats, doncs, fem-les, però jo discrepo
del regidor d’hisenda, no ha estat ni una feina tot lo fructífera que hagi pogut ser
perquè ha mancat aquest ambient clar de confiança, malgrat que tothom ha intentat
fer propostes positives, però no es dóna aquesta situació necessària, en moments com
aquests per poder ser coopartíceps d’un pressupost, com no ho vam poder ser d’un
pla d’ajustament i com no hem pogut ser en aquests anys, per tant, és un any més
aquest amb l’únic agravant d’aquest endarreriment pel que fa a l’aprovació del
pressupost, el qual condiciona tot l’any i després també hi ha una desconfiança
perquè en els darrers anys l’execució posterior del pressupost, no ens ha generat
confiança, hi ha hagut també unes discrepàncies molt importants en els comptes
generals i en les liquidacions en la manera de com s’ha gestionat tot això. A causa de
tot això el nostre vot serà negatiu.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Negociació incòmode, falta de confiança, discrepància molt profunda.
Jo crec que a part la falta de confiança, el que hi ha és una diferència molt gran en
projecte polític. Nosaltres no ens hem amagat, en cap moment de que una de les
apostes del mandat és l’anella viària i vostès no estan per l’anella viària, de fet no
estan per res, pràcticament, d’allò que en algun moment hem proposat, amb
projectes més o menys importants. Van estar completament en contra i van posar
molts pals a les rodes pel carrer Major, un projecte que després s’ha demostrat que es
bo pel global del municipi, és molt bo, és molt positiu i hi van estar en contra, no van
ajudar gens amb arguments bastant pobres per cert. Van estar en contra també del
Parc Fluvial, un projecte que s’ha demostrat amb el temps, tot i que vostès no hi
estaven d’acord per diferents motius, doncs que és un projecte positiu pel poble i la
gent ho agraeix i quan passeges per allà i la gent et pare, et diuen moltes coses
diferents del que et deien quan vostès van intentar intoxicar dient que ens havíem
gastat diners amb coses que no tocava , no? i ara la gent t’ho agraeix.
Tenim un problema de projecte, diferents projectes i això no és problema de
confiança, sinó que som 2 grups diferents que defensem coses diferents, que
defensem models de poble diferents, segurament i que davant d’això, igual és difícil
que ens posem d’acord, nosaltres no podíem renunciar a l’anella viària i vostès no
podien ajudar a l’anella viària. Davant d’això, ara podem trobar arguments de tot
tipus i jo entenc que deu ser difícil i surten arguments com el que planteja, retòric ja ,de
falta de confiança i d’aquestes coses, però, la veritat, si no podem cedir en res, si
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vostès comencen ja dient, escolta’m el projecte de l’anella viària hi estem en contra i
no hi cap possibilitat de pactar el que sigui, és clar és que estem on estem. Tot allò que
han anat dient i que han anat argumentant respecte de possibles problemes amb què
ens podem trobar amb l’anella viària, tot això amb el temps, ens ha costat, cert, doncs
s’ha anat donant resposta. Hi ha resposta per a tot. Hi havia una volta que faria que al
carrer si passava un camió, s’enfonsaria i resulta que no existeix la volta, que és un
calaix de formigó, com Déu mana, resulta que no podran girar els camions i no ens
creiem el que ens diuen uns tècnics que, ens agradi o no ens agradi, són els que fan els
projectes i de vegades, podem estar en contra i podem no pensar com ells, el que
passa és que algú ens va demostrar fa molt temps amb un document, amb un plànol,
que els camions giraven bé i no ens ho creiem i és que hem hagut de fer allò que no
calia fer i és que passi un autobús, si us plau, que ho filmi i que tothom ho pugui veure.
No cal estava dibuixat, però ho hem hagut de fer. Jo crec que no val al pensa dir gaire
cosa més vostès, al mes de gener, van estar en contra d’aquest pressupost; a finals de
desembre, van estar en contra d’aquest pressupost, a final de febrer, van estar en
contra d’aquest pressupost; a final de marc també; avui estaven en contra d’aquest
pressupost; a final de març també. Avui estan en contra d’aquest pressupost, si el
portem al mes que ve, estaran en contra d’aquest pressupost i si no el portem també
estaran en contra d’aquest pressupost. S’han arribat a aixecar de reunions que hem
convocat perquè no volien parlar del pressupost. Això ha passat també i encara, si no
ho recorden ni vostès... ah, d’acord, pensava que no ho recordaven.
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, si us plau, ja tindran un torn de rèplica.
Sr. Álvarez.- jo vaig dir que es podria, no ho recordo, però segurament sí perquè estava
segur que la feina feta era una bona feina i el pressupost ordinari és un pressupost
captiu i això no són paraules meves, ho han dit vostès també, tenim un pressupost que
és el que és, i podem tocar el que podem tocar, per tant, el pressupost ordinari està a
punt des de fa molt temps i amb el pressupost d’inversions si no ens podem posar
d’acord, doncs no ens posem d’acord. Avui a data 30 del 5 que digui bona feina,
doncs jo li dic gràcies. Jo li dono les gràcies per l’ajuda que ens han donat.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun altre comentari?
Sr. Fernández.- Molt breu, eh? Molt breu perquè està clar que tenim projectes diferents,
està clar que l’entesa és molt difícil i, per tant, però hi ha una diferència Sr. Álvarez. jo
he manifestat el desacord en l’anella viària. No he entrat a posar arguments sobre la
taula, no ho he fet. Senzillament, he manifestat aquesta discrepància i a vostè li ha
faltat temps per intentar desqualificar totes les nostre opinions. Bé, això va demostrant
la catadura humana de cadascú i ara m’espero al rapapolvo final, és el de sempre,
però mira estem disposats a aguantar-lo perquè per dignitat nostra.
Fem nosaltres el nostre posicionament i defensem nosaltres aquestes postures i perquè
darrera nostra hi ha persones que ens demanen que defensem aquests
posicionaments i malgrat la intervenció que vostè farà ara, perquè ja l’ha fet abans
quan el Sr. Miquel Estapé, li ha comentat el tema, un tema recurrent, el tema dels
contractes que no es posen al dia i dir que ara no toca fer un contracte perquè no és
el millor moment i, per tant, no aplico la llei com l’he d’aplicar. Home, això és molt fort,
això que ha dit vostè i això ha quedat gravat. Això és molt fort, Sr. Ros, per tant, ja
m’espero a això i, per tant, amb tota la dignitat del món, nosaltres manifestem i
seguim dient que en aquest pressupost votarem que no, malgrat que algunes
aportacions que hem pogut fer nosaltres també s’han tingut en compte, però hi ha
elements de fons i de desconfiança que ens fan impossible, en aquests moments,
doncs fer el pas i abstenir-nos.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. No el renyaré gaire avui. El que passa és
que vostè sembla aquell lateral del Barça que ahir li posa la pilota al davanter de
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l’espanyol perquè marqui a ple. M’ho està posant relativament fàcil. Escolti, no és una
qüestió de ser dolents o bons. Jo crec que això és un concepte arcaic, és una qüestió
de responsabilitat, Sr. Carles Fernández, em permet intervenir?
Quan nosaltres vam presentar el pressupost el mes de desembre, vostès van tancar
una porta i aquesta porta va quedar tancada fins al mes de maig que és quan estem
portant a aprovació al pressupost, que és quan vostès presenten un escrit
d’aportacions al pressupost i de tot el que hi ha allà que moltes coses són opinables i
que fins i tot no formen part del pressupost, però bé, en podem parlar, n’hi ha una de
molt curta i molt taxativa que diu: no estem d’acord amb l’anella viària, poder posa
l’actual, puc estar d’acord, no la tinc davant, ... Sr. Estapé no amb l’actual anella
viària. Doncs ara, anem a fer una miqueta més d’història perquè no s’ha explicat tot.
Resulta que una de les condicions és una reunió que es fa en aquesta mateixa sala de
plens i no es fa fins al mes de març perquè hi ha canvi de govern en la Diputació, hi ha
canvi de pacte de govern i els nou diputat i els tècnics no poden assistir fins que no hi
ha el nou nomenament i això es produeix al març i aquí es donen les explicacions
pertinents per part de tècnics de la Diputació. Faig més història, 3 diputats o 2 diputats i
1 diputada han passat i han validat aquest projecte. Una diputada del PSC, setembre
de l’any 2007, vam començar a treballar amb ella i vam començar a treballar molt bé
com havia de ser aquest projecte. Un diputat del P.P agafa aquest projecte, el fa seu i
el comparteix amb els tècnics i els tècnics sempre han estat en aquest projecte i
actualment, un diputat de convergència en el mateix projecte. Alguna cosa bona
tindrà aquest projecte que 3 formacions polítiques diferents de la Diputació validen el
treballa de tècnics molt ben fet, molt estricte, molt acurat i que és una gran millora pel
poble. És molt dur sentir com un grup municipal majoritari es tanca en banda davant
d’un projecte que tothom està veient bo pel municipi i avui tant Iniciativa per
Catalunya Verds com PSC tenen oportunitat de sumar-se a un consens i a un projecte
tan important pel municipi.
Hem fet moltes coses, una d’elles és resoldre el finançament i això es produeix el 3
d’abril que tinc la reunió amb el Diputat d’hisenda a la seu del consell comarcal, que
és el dia que es tanquen les meses de concertació i s’assegura el 100 % del
finançament de l’anella viària. Una altra data estratègica prou recent. A partir
d’aquell moment comencem a desencallar les coses, aquell detonant, ara tenim els
diners, ara podem tirar endavant, ara podem fer les accions oportunes provar
gràficament o visualment els vehicles grans, que no van tenir cap dificultat, provar un
autobús de quinze metres que és un vehicle que no s’utilitza en la xarxa de transport
pública de la Roca, provar un vehicle pesant que el mateix camioner em va dir, aquí
giro jo amb un dit i no va tenir cap dificultat en fer el gir i fer després la reunió a la qual
ens havíem compromès amb els veïns que també es va poder explicar, una vegada
més, el projecte de l’anella viària, però ja que faig història, faré una mica d’història una
mica més llunyana perquè vostès demanaven el pla de mobilitat a veure que passava,
quin projecte se ... i en un calaix de la policia local apareix un pla de mobilitat de l’any
99, el tenim a la seva disposició fet per la Diputació de Barcelona o sorpresa que
regiran aquest document que no coneixíem, apareix una foto idèntica de l’actual
carrer Major, no de l’anterior i apareix un altre cosa encara més sorprenen, apareix
l’anella viària, però amb doble direcció al carrer tenor Vinyas i amb doble direcció al
carrer Sant Sadurní, una veritable autopista, un bypass, que enllaçava amb una
carretera que passava per darrera el castell. Això no es va impulsar, però el Sr. Carles
Fernández sí que sap de què parlo. Vostè poder no, però es Sr. Carles Fernández, sí.
Aquest pla de mobilitat està a la casa, és un estudi de la Diputació i si no es va
impulsar, probablement, és perquè no el van trobar adequat pel municipi. .. ja li
ensenyarem, el tenim a dalt... el va redactar la Diputació de Barcelona. Una
consultoria de la Diputació de Barcelona, per tant, en altres moments, la Diputació de
Barcelona havia tingut sempre govern del PSC, si no recordo malament... a la
Diputació?... al 99 ?
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Sr. Fernández.- Sí, sí Senyor. Al febrer del 99 ..
Sr. Alcalde.- no ho sé, ho revisarem, jo no era regidor en aquella època. Bé, ho
revisarem, però aquest document està aquí i entenc que algú el va encarregar ... ja el
veuran, ja els ho ensenyarem. El que és curiós és que la Diputació, 30 anys governada
pel PSC havia proposat una solució pel municipi 15 anys enrere que realment no era la
solució actual ni molt menys, no pacificava el trànsit. Hi ha coses positives, com per
exemple saber que aquests 2 grups que com s’ha dit abans, tenim models molt
diferents de municipi, molt diferents, en algun moment, han arribat a proposar una
plaça central única, unificant les places de l’Era i la placeta i això només es pot fer si
s’elimina el trànsit a la rambla i per eliminar el trànsit a la rambla, s’ha de canalitzar per
algun lloc. Què estem aprovant avui? Estem aprovant el pressupost de l’any 2013, però
en aquest pressupost i per això estem aquí a 30 de maig, incorporem una de les
actuacions més importants pel nostre municipi que elimina definitivament la carretera
que es coneix com a carretera de la Roca i que la treu del centre del poble. Això és el
que estem aprovant avui aquí i en aquest projecte tan important, seria molt desitjable
el consens, per desgràcia no és així i aquest consens només ens agrada a 3 grups. Això
possibilitarà que tirem endavant l’aprovació del pressupost i l’impuls d’aquest projecte,
però si algú s’ha de felicitar aquí en un futur, seran els ciutadans i les ciutadanes de la
Roca, que deixaran de tenir una barrera en el centre del poble, que tindran voreres
amples accessibles i que tindran molt millorada la circulació pel centre del poble en
condicions de seguretat i d’habitabilitat i això és el que estem portant avui a
aprovació.
Passem a votació
Sí, es produeix un empat a 8 vots favorables, 8 vots negatius i 1 abstenció, per tant,
passarem a segona volta i utilitzaré el meu vot de qualitat
Tot seguit, s’aprova el dictamen en segona volta, per 8 vots favorables, manifestats
pels grups municipals de CIU i de P.P i el vota de qualitat de l’alcalde, 1 abstenció
manifestada pel grup municipal d’ERC i 8 vots en contra manifestats pels grups
municipals del PSC i d’ICV-EUIA, el text del qual, literalment, diu:
“ATÈS que d’acord amb el que preveuen els articles 164 i 165 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès conté la previsió de l’estat d’Ingressos i de Despeses de l’exercici 2011.
ATÈS que la documentació inclosa a l’expedient del Pressupost és la prevista a
l’article 168.1 del Text Refós, que estableix el contingut dels Pressupostos dels ens
locals.
ATÈS que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a l’aprovació del
Pressupost, segons allò que disposen els articles 22.2.e) i i) i 47.1 la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
VIST l’Informe d’Intervenció donant compliment a allò que disposa l’article 168.4
del Text Refós.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública
no es presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament el Pressupost de
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l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2013 amb els següents estats
d’ingressos i despeses, entenent les modificacions efectuades sobre el pressupost
prorrogat no incloses en els presents estats, exceptuant la modificació de crèdits
04/2013 realtiva a les transferències de crèdit entre partides, en que
s’incrementava la partida 09.342.22628 Altres despeses en 20.000 euros.
ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
8
9

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
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

1
2
3
4
5

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

6
7
8
9

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

SEGON.- Aprovar inicialment i, en cas de que en el termini d’informació pública
no es presentessin reclamacions o suggeriments, definitivament les bases
d'execució del pressupost municipal per a l'any 2013 que formen part d’aquest
expedient.
TERCER.- 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.
QUART.- Aprovar la relació de llocs de treball, que figura a l’expedient
administratiu i publicar-la al BOP i al DOGC.
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CINQUÈ.- Publicar el present acord al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
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 2011 definitivament aprovat en el supòsit de no
produir-se reclamacions en el termini esmentat pels interessats.
SISÈ.- 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-6 Verificar el text refós presentat pel Sr. Joan Subirana López en representació d’Àrids
Subirana S.L. en compliment de l’acord de la ctub de data 31/10/12 en relació al Pla
Especial Urbanístic d’Ordenació Urbanística i Integració Paisatgística de l’àmbit on es
situa una planta classificadora i dosificadora d’àrids a la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- Passem al sisè punt de l’ordre del dia que tracta de la verificació del text
refós presentat pel Sr. Joan Subirana López, en representació d’Àrids Subirana, SL en
compliment de l’acord de la ctub de data 31/10/12 en relació al Pla Especial
Urbanístic ...
Sr. Gil.- Perdó, jo els he de demanar disculpes, però és que hauré de marxar perquè
em llevo a les 4.30 hores del matí i si no, no em dóna temps ni de domir.
Sr. Alcalde.- Molt bé, doncs, la secretària pren nota de l’absència i de la disculpa i
doncs, agrair l’assistència.
Sr. Gil.- L’única cosa bé, a part del sentit del vot, les mocions que presenten, Esquerra
els hi donaria suport, vull dir que suposo que igualment s’aprovaran espero que per
unanimitat i ho sento.

El regidor Albert Gil, s’acomiada del Ple per raons d’incompatibilitat amb el
començament de la seva propera jornada laboral

Sr. Alcalde.- Bé, doncs continuant, deia que tracta de la modificació d’aquest text
refós, d’aquest Pla Especial Urbanístic d’Ordenació Urbanística i Integració
Paisatgística de l’àmbit on es situa una planta classificadora i dosificadora d’àrids a la
Roca del Vallès.
Aquest és un tema que ja coneixem, que ja ha vingut diverses vegades al ple, la
darrera va ser l’aprovació provisional que es va produir el 30 de maig de 2012 i que es
va remetre la comissió d’urbanisme i la comissió d’urbanisme, un cop analitzada la
documentació, va fer el que tècnicament se’n diu una suspensió de la resolució de
l’expedient del Pla Especial i va demanar una sèrie de condicions que bàsicament es
resumeixen en acreditar el compliments dels requisits que estableix l’apartat 3 de la
disposició transitòria quinzena, del text refós de la Llei d’Urbanisme a conseqüència
d’adaptar el Pla Parcial a aquesta disposició transitòria obligava a excloure de la
memòria aquells aspectes que fossin contradictoris amb aquesta disposició com eren
les referències als articles 47 i 49 el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i demanava que
s’inclogués en el text refós, el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació
en suport informàtic i en format de tractament de textos d’acord amb el reglament de
la llei d’urbanisme. Aquesta documentació que es sollicitava en aquest pla especial
d’impuls particular, d’impuls privat doncs un cop completada pels tècnics d ela
propietat estem en condicions de tornar-ho a remetre a la comissió d’urbanisme tal
com han demanat, però que aquest tràmit previ de verificació que és el que portem
al ple i, per tant, és el que tocaria passar a votació avui.
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Algun comentari? Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- no pensava fer cap comentari perquè com que tenim una regidora al
lavabo...
Sr. Alcalde.- En tot cas, podem esperar a passar a votació.
Sr. Estapé.- El faré molt, molt breument igualment. En tot cas, el nostre posicionament
serà negatiu igual que en l’anterior votació i pel mateixos arguments.
Sr. Alcalde.- Ara, en tot cas, marquem un compàs d’espera i no costa res que hi
siguem tots i no fem coses estranyes.
Fem un recés? Però en mig d’un punt jo diria que no. Si voleu... ja m’ho imagino ...
t’estàvem esperant. Bé, doncs ara que hi som tots. Passem a votació?
Es produeix un empat a 8 vots favorables, 8 vots negatius, passem a votació en segona
volta i utilitzaré el vot de qualitat.
Passem a votació
Tot seguit, s’aprova el dictamen en segona volta, per 8 vots favorables, manifestats
pels grups municipals de CIU i de P.P i el vot de qualitat de l’alcalde i 8 vots en contra
manifestats pels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en data 31/05/12 es va aprovar provisionalment pel Ple de l’Ajuntament
el PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA I INTEGRACIÓ
PAISATGÍSTICA DE L’ÀMBIT ON ES SITUA UNA PLANTA CLASSIFICADORA I
DOSIFICADORA D’ÀRIDS A LA ROCA DEL VALLÈS, d’iniciativa privada, essent la
finalitat principal la prevista en l’article 67.1 f) del Decret Legislatiu 1/2010, de 03
d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya,
redactat per DAC Arquitectura, rehabilitació i urbanisme, SLP, i IGR EMAP S.L., en
els termes que obra en l’expedient.
Vist que en data 31/10/2012 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (en
endavant CTUB) va adoptar un acord, notificat en data 05/11/12 amb NRGE
6449/12, de suspendre la resolució de l’expedient del Pla especial urbanístic
d’ordenació urbanística abans esmentat, fins que mitjançant un text refós
verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional, s’incorporessin les
prescripcions següents:
1.

Acreditar el compliment de tots els requisits que estableix l’apartat 3 de la
disposició transitòria quinzena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2012, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
2.
Excloure aquells aspectes de la memòria i la normativa del document que
fan referència als articles 47 i 49 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2012, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer,
per tal d’adequar-lo al nou supòsit legal que habilitaria la possibilitat de tramitar
aquest Pla especial que seria l’apartat 3 de la disposició transitòria quinzena del
Text refós de la Llei d’urbanisme, esmentat.
3.
Incloure en el text refós el text de les normes urbanístiques i els plànols
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, pel qual
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de
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les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la
Generalitat de Catalunya.
Vist que en dates 18/02/13 amb NRGE 1093/13 i 02/05/13 amb NRGE 2704/13 es
presenta per part del Sr. Joan Subirana López en representació d’ÀRIDS SUBIRANA
S.L., promotor del pla especial, documentació d’un text refós amb la finalitat
d’acreditar allò requerit per la CTUB.
Vist l’informe emès per tècnics municipals en data 08/05/13, part del qual diu en
la seva literalitat:
“ .../... Consultat el text refós es comprova que:
a) S’ha incorporat en el pla especial un punt preliminar amb la finalitat de donar
resposta al punt 1.1 de l’acord de la CTUB
b) S’han exclòs aquells aspectes de la memòria i la normativa del document que
fan referència als articles 47 i 49 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2012, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer.
Malgrat això, l’informe ambiental continua tenint referències a aquests articles.
c) S’inclou en el text refós el text de les normes urbanístiques i els plànols
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, pel qual
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de
les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la
Generalitat de Catalunya.”
Atenent que l’òrgan que va adoptar l’aprovació provisional va ser el ple de la
corporació.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- VERIFICAR el text refós presentat pel Sr. Joan Subirana López en
representació d’ÀRIDS SUBIRANA S.L. en compliment de l’acord de la CTUB de
data 31/10/12 en relació al PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE L’ÀMBIT ON ES SITUA UNA PLANTA
CLASSIFICADORA I DOSIFICADORA D’ÀRIDS A LA ROCA DEL VALLÈS.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la CTUB i al promotor, i remetre el text refós a
la CTUB per a la seva aprovació definitiva. “

Sr. Alcalde.- Volen fer un recés? Fem 5 minuts
Es procedeix a fer un recés
B-7. Aprovació dels membres de la Comissió tècnica municipal de patrimoni.
Sr. Alcalde.- Si. Seguim? Si. Continuem?...Si us plau...
Anem agafant seient? Tornem a lloc?
Si us plau...si us plau. Tornem a lloc?

44

Bé, doncs, si estem... Estem tots a punt?
Sr. Dani Martín? Si? Continuem?
Bé, continuem amb el setè punt de l’ordre del Dia que tracta de l’aprovació dels
membres de la Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni.
Aquest és un punt que ja es va portar a l’anterior Plenari i que es va deixar sobre la
taula a petició dels grups, i amb la possibilitat d’alguna incorporació més a la Comissió
Tècnica Municipal de Patrimoni.
Aquest és un document, perdó, aquesta és una Comissió que surt de l’aprovació
definitiva del Catàleg i Pla Especial dels Elements de Patrimoni Arquitectònic i
Arqueològic del municipi i es tracta d’un òrgan amb doble caràcter tècnic i polític,
que té com a missió controlar les actuacions sobre els béns i conjunts catalogats i el
seu entorn definit, així com vetllar pel compliment adequat de l’esperit, les directrius i
els objectius del Pla Especial. Aquesta Comissió ha d’assessorar la Corporació
Municipal en qüestions indicades i ha d’actuar preceptivament en els següents casos:
elaboració d’informes previs a la concessió de llicències d’obres, d’ús, d’activitats o
qualsevol altre acte reglat en els elements del Catàleg i els seus entorns, ja siguin
d’iniciativa privada com pública. Control de les obres públiques realitzades d’acord
amb la llicència atorgada, informes sobre la procedència d’inclusió de nous elements
al Catàleg, informes sobre la procedència d’exclusió total o parcial d’elements del
Catàleg, informes sobre totes aquelles qüestions no relacionades en els punts anteriors i
que puguin afectar directament o indirecta als béns patrimonials catalogats.
Bé, dintre de les funcions de la Comissió de Patrimoni n’hi ha d’altres i, en tot cas, es
considera incorporar els següents membres: a un representant de cada grup
municipal, que en diríem que són membres nats, i llavors, la proposta definitiva queda
amb el Sr. Josep Uclés Cifuentes com a representant del municipi, és un conegut artista
local amb molt prestigi; el Sr. Kiko Mena Ponts, també com a representant del municipi,
un altre conegut artista local, també molt prestigiós; el Sr. Ridha Ben Arab Keskes,
ceramista, també com a representant del municipi, llavors estarà el Pare Rodolf
Puigdollers Noblom com a representant del municipi, com a arquitecte especialista en
patrimoni estarà el Sr. Salvador Tarragó Cid, que ja vaig explicar l’anterior vegada que
havia estat president de l’entitat SOS Monuments, una persona de reconegut prestigi i
solvència en el camp del patrimoni, de la conservació del patrimoni. Com a
arqueòleg, un altre aspecte tècnic, el Sr. Lluís Vila Bonamussa. El Sr. Lluís Vila és
l’arqueòleg que ha redactat, entre altres documents, el Pla Director del Parc
Arqueològic del municipi i que fa trenta anys que treballa en el sector del ric patrimoni
arqueològic que tenim en el Parc Serralada Litoral. El Sr. Santi Blasco com a
representant de l’entitat Grup d’Opinió Céllecs, el Sr. Pere Espaulella i Afán de Rivera
com a representant del municipi, en aquest cas per Santa Agnès i el Sr. Miquel Àngel
Marsé Sallés, també de Santa Agnès, també com a representant del municipi. Totes
aquestes persones han acceptat estar a la Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni
amb molt d’interès i amb molta predisposició, precisament, per poder treballar per al
municipi.
Algun comentari? Algun comentari, Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Ens hauria agradat... La proposta que tenim no és aquesta.
Sr. Alcalde.- Ah, perdó. Si. Hi ha una errada. Hi ha una errada.
Sr. Estapé.- Si que està aquí i si que teníem coneixement que el Sr. Miquel Àngel
Marcet, doncs, havien contactat amb ell, però no em sona...
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Sr. Alcalde.- Un segon. Se’ls reparteix la proposta corregida. És cert, s’havia detectat
aquest error.
Sr. Estapé.- Si, teníem coneixement d’una d’aquestes dues persones que vostè ha
comentat perquè és una persona que és biòleg, està vinculat al municipi de fa molts
anys i pot aportar la seva experiència en l’àmbit del patrimoni natural, però no
coneixíem, també, que es proposava la persona del Pere Espaulella.
Nosaltres no tenim cap inconvenient d’entrada, però entenem, també, que aquest és
un òrgan tècnic i qui participa aquí, doncs, ha de demostrar algun, diguéssim, aspecte
d’aportació de coneixements tècnics en aquesta Comissió. No és un òrgan obert
participatiu per a tothom que hi vulgui participar.
Ens hauria agradat que aquest comentari s’hagués fet abans i no haver de fer aquest
debat aquí que, la veritat, és que ens incomoda, ens incomoda perquè pot haver-hi
molta altra gent que té interès a participar en aquesta Comissió però no es tracta de
que estigui oberta a tothom, entenc, sinó que hi hagi un grup restringit, especialitzat,
on les diferents persones que s’han anomenat, algunes en l’àmbit artístic, unes altres
com el Mossèn en el seu àmbit del coneixement històric, investigador històric de La
Roca, 2 persones externes del municipi, 2 tècnics, una persona amb un ampli
coneixement del nostre territori i de les restes arqueològiques, el qual a més a més , ha
tingut la sort o la recompensa de trobar restes històriques que estaven desconegudes,
el Sr. Santi Blasco, el Sr. Miquel Angel Marcé té un coneixement del patrimoni del
municipi, totes aquestes tenien diferents aptituds, però insisteixo, això no és una
comissió oberta a tothom que vulgui participar.
Sr. Alcalde.- Sí, jo li contesto. Al proposar-li al Sr. Miquel Àngel Marcé la possibilitat
d’estar en aquesta comissió, un nom que va suggerir el Santi Blasco, que era un nom
que havien suggerit vostès, el PSC, el Sr. Miquel Àngel Marcé em va mostrar una mica
la seva sorpresa per ser biòleg i no per ser un expert en patrimoni, però tot i així jo li
expresso que com a ciutadà compromès i vinculat a l’estudi d’elements que puguin
estar en al natura, tot i que no sigui objecte, doncs pot ser una persona benvinguda i
ha estat suggerida per altres persones i ell em comenta la possibilitat que estigui el seu
cunyat, el Sr. Pere Espaulella, que hi siguin tots 2, per tant, és una expressió d’aquesta
altra persona. Què succeeix? Doncs que el Sr. Pere Espaulella és una persona
coneguda, implicada en el món municipal, precisament, i a més implicada en el món
local de Santa Agnès. A Santa Agnès i poder el regidor de Santa Agnès m’ajudarà o
em corregirà es va publicar un llibre, es va publicar un llibre sobre el 700 aniversari de
l’església de Santa Agnès on aquesta persona hi va esmerçar un gran esforç de
documentació i de recerca de trobar precisament dades de la consagració
d’aquesta església amb el capellà que hi havia en aquell moment. No sé si vols afegir
alguna cosa, Jordi?
Sr. Fortí.- Bàsicament, que té un coneixement molt ampli i profund tant dels 700 anys
d’aquesta parròquia com de la vida social, com del patrimoni natural que ens envolta.
Creiem que és una persona que el Miquel Àngel creu que és una persona que pot
aportar moltíssim a aquesta comissió de patrimoni.
Sr. Estapé.- Jo només comentar que .. correcta del cas del Miquel Àngel, el coneixem,
hem parlat amb ell personalment i em sembla un encert que aporti coneixement del
patrimoni natural, que encara que no és l’objecte principal d’aquesta comissió, doncs
segur que farà aportacions valuoses, igual que tampoc és una comissió de patrimoni
artístic i hi ha 3 artistes, però també entenc que aquestes 3 persones aportaran coses
en positiu. El Sr. Pere Espaulella és una persona reconeguda, l’únic que .. coneixíem i
ens ... generat una certa incomoditat perquè no es tracta de que tothom si apunti a
aquesta comissió i és cert que el Sr. Pere Espaulella va fer una excellent feina, jo en
aquell moment era l’alcalde, en la presentació d’aquest llibre, el llibre no el va
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redactar ell, el va fer el redactor de l’arxiu diocesà al el Sr. Benet, no recordo el nom
exactament, però en tot cas, al final, ...aportació molt valuosa. En tot cas, no tenim
cap inconvenient, però ens agradaria que per altres vegades això s’hagués parlat
abans. Nosaltres precisament, havíem, enteníem que hi havia una mancança a la
Torreta i a Santa Agnès. En el cas de la Torreta, això ja està cobert, podria haver-hi més
persones de la Torreta, però creiem que ja està ben cobert perquè aquestes
comissions quan hi ha massa gent, doncs no acaben de ser operatives, també hem de
ser realistes i en el cas de Sant Agnès, també havíem pensat en diferents persones i
quan el Santi Blasco em va comentar que ell havia pensat amb el Miquel Àngel
Marcé, al qual jo personalment no conec, només hi he parlat telefònicament, van dir
doncs bé, altres propostes que podíem tenir per Santa Agnès, les hem de retirar
perquè em semblava que no era la més adequada, pensant també que no era bo
diguéssim fer una comissió excessivament gran. Dit això, si ja està fet, nosaltres no hi
tenim cap inconvenient i la qüestió és que aquesta comissió es convoqui, treballi i ho
faci bona feina.
Sr. Alcalde.- Molt bé, si no hi ha més comentaris?
Sr. Estapé.- ... que no hi ha cap dona. Em recorda el sector femení que no ens hem
adonat els homes...
Sr. Alcalde.- Doncs, també és veritat, en tot cas, els grups municipals podem corregir
aquesta situació i nomenar a regidores com a representants i no necessàriament
regidors.
Passem a votació?

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat, el text del qual,
literalment, diu:
“Vist que en data 20/09/12 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
aprovar definitivament el Pla Especial del Catàleg de Patrimoni arquitectònic i
arqueològic de la Roca del Vallès.
Vist que en data 04/02/13 es va publicar l’aprovació definitiva esmentada i la
normativa urbanística en el DOGC a efectes de la seva executivitat.
Vists que els articles 12 i 13 del Pla Especial del Catàleg regulen una Comissió
Tècnica Municipal de Patrimoni definint-la com un òrgan amb doble caràcter,
tècnic i polític, que té com a missió controlar les actuacions sobre els béns i
conjunts catalogats i el seu entorn definit, així com vetllar pel compliment
adequat de l’esperit, les directrius i els objectius del pla especial.
Atès que la Comissió ha d’assessorar la corporació municipal en les qüestions
indicades i ha d’actuar preceptivament en els casos següents:
a) Elaboració d’informes previs a la concessió de llicències d’obres, d’ús,
d’activitats o qualsevol altre acte reglat en els elements del Catàleg i els seus
entorns, ja siguin d’iniciativa privada com pública.
b) Control de les obres o activitats realitzades d’acord amb la llicència atorgada.
c) Informe sobre la procedència d’inclusió de nous elements al Catàleg.
d) Informe sobre la procedència d’exclusió total o parcial d’elements del
Catàleg.
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e) Informe sobre totes aquelles qüestions no relacionades en els punts anteriors i
que puguin afectar directament o indirecta els béns patrimonials catalogats.
Aquesta Comissió també tindrà la iniciativa per proposar a l’Ajuntament les
accions que consideri oportunes quan l’interès de determinades qüestions ho faci
necessari. Informarà per escrit, després d’haver recollit les opinions que consideri
oportunes, sobre l’adequació o no de les actuacions proposades que siguin
objecte de debat, incorporant explicacions raonades de les seves conclusions
plantejant possibles modificacions o alternatives.
Atenent l’article 12.2 del Pla Especial la Comissió Tècnica Municipal del Patrimoni
estarà formada pels diferents grups municipals i, a proposta de l’Alcalde, per
representants d’entitats ciutadanes de tipus cultural i de grups de professionals
del municipi. També en formaran, com a mínim, un arquitecte especialista en
patrimoni i un arqueòleg. L’assistència d’aquestes entitats o de professionals
haurà de ser aprovada pel Ple.
Atenent la realitat social del nostre municipi així com la vida professional,
interessos i vinculació de diverses persones en relació a assumptes relacionats
amb la història i les arts plàstiques en el seu sentit més ampli es considera adient
proposar com a membres de la comissió el Sr. Josep Uclés Cifuentes, el Sr. Quico
Mena Pons i el Sr. Ridha Ben-Arab Keskes.
Atenent també els antecedents professionals es proposa com arquitecte
especialista en patrimoni el Sr. Salvador Tarragó Cid i l’arqueòleg Sr. Lluís Vila
Bonamusa.
Atenent que és competència del Ple mitjançant majoria simple dels membres
presents, l’aprovació dels membres d’aquesta comissió.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR l’assistència a la Comissió Tècnica Municipal de Patrimoni de
les següents persones:
-

Els grups municipals
Sr. Josep Uclés Cifuentes com a representant del municipi
Sr. Quico Mena Pons com a representant del municipi
Sr. Ridha Ben-Arab Keskes com a representant del municipi
Mossèn Rodolf Puigdollers Noblom , com a representant del municipi
El Sr. Salvador Tarragó Cid com arquitecte especialista en patrimoni
El Sr. Lluís Vila Bonamusa com arqueòleg
El Sr. Santi Blasco com a representant de l’entitat Grup d’Opinió Céllecs
El Sr. Pere Espaulella Afan de Rivera, com a representant del municipi
El Sr. Miquel Àngel Marcé Sallés, com a representant del municipi

SEGON.- NOTIFICAR l’acord als interessats. “
B-8. Acord de delegació de competències a favor del Organisme Autònom de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
Sr. Alcalde.- Passaríem al següent punt de l’ordre del dia al punt vuitè que tracta de l’
acord de delegació de competències a favor del Organisme Autònom de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Portem a aprovació la modificació de la delegació de la taxa per a
l’ocupació d’us públic de taules i cadires amb finalitat lucrativa.
“Les funcions que en relació a la recaptació d’aquesta Taxa resten delegades
són:
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors”

Com a punt segon portaríem també delegar la recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic que a continuació s'especifiquen:
“I.- Taxa per la installació de parades, barraques, casetes de venda,
espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
II.- Preus públics per a la prestació dels serveis o realització d’activitats de
competència municipal

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius “
També en funcions similars a les anteriors
IV.- Execucions subsidiàries
També en funcions similars a les anteriors
El punt tercer seria reserva la facultat a l’Ajuntament de fer alguna modificació amb
tot això que s’ha aprovat .
“QUART.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents,
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respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.”
I cinquè les delegacions que hem parlat en anteriors punts estan regulades, estan
reglades per tota una sèrie de normes que també tenen la documentació i que
formen part del reglament normal de l’organisme i de la Diputació en aquest cas.
No entro a especificar cadascuna de les regles, hi ha 11 regles en total, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari?
Passem a votació?

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
text del qual, literalment, diu:
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
que els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en
la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió, liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals,
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi
a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest
dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es reserva
l’Ajuntament.
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats
públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva
o resolutòria, o a termini.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, de
conformitat amb el que preveuen els articles 47.2h) de la LBRL i el 309.2 del ROAS.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
ACORDS
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PRIMER.- Modificar l'abast de la delegació dels acords municipals adoptats amb
anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona
a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, dels
tributs que a continuació s’enumeren:
I.- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
Les funcions que en relació a la recaptació d’aquesta Taxa resten delegades
són:
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
SEGON.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les
competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s'especifiquen:
I.- Taxa per la installació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
II.- Preus públics per a la prestació dels serveis o realització d’activitats de
competència municipal

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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IV.- Execucions subsidiàries
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de
l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
TERCER.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anullació,
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona,
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
QUART.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents,
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
CINQUÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
aquest acord es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos
anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de
Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i
la normativa concordant.
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Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que
disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sollicitar bestretes ordinàries a compte de
la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques,
si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anullacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos
indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió
del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el
pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària
municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al
compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
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titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de
f.

Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a
la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i
documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió
dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells
presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport
paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb
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el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els
acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1.

El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació
conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona
publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. “

B-9. Ratificació de la resolució d’alcaldia, mitjançant la qual es prohibeix la circulació
de vehicles pesants pel terme municipal de la Roca del Vallès.
Sr. Alcalde.- El novè punt de l’ordre del dia tracta de la ratificació de la resolució
d’alcaldia, mitjançant la qual es prohibeix la circulació de vehicles pesants pel terme
municipal de la Roca del Vallès.
Bé, en relació al projecte de l’anella viària, aquest projecte tan important per al nostre
municipi, el dia que es va dur a terme la reunió en aquesta sala de plens amb el
diputat de mobilitat i infraestructures de la diputació, el Sr. Marc Castells i amb els
tècnics de la Diputació, el gerent d’infraestructures de la Diputació ens va dir que, en
qualsevol moment, podíem analitzar i tenir la potestat d’eliminar el trànsit, tenint en
compte que la conclusió de tot això és que, al final, del carrer Catalunya, en deixarà
de ser el titular la Diputació, quan s’acabin les obres i passarà a ser una via més del
nucli urbà. Llavors, davant d’aquesta situació, l’Ajuntament té la potestat d’impedir el
trànsit de vehicles pesants, d’aquest nou carrer que serà urbà i pels carrers que
completen la trama viària. En aquest cas, serien el carrer Sant Sadurní, el carrer tenor
Vinyes, però tots els carrers interiors, estaríem impedint el pas de vehicles pesants de
més de 3.500 quilos. L’anàlisi que es va fer en l’estudi de mobilitat quantificava entre un
5 i un 9 % els vehicles que passaven pel carrer Catalunya, això podien ser un 600
vehicles dia, 300 en cada sentit. Aquests vehicles, majoritàriament són externs, són de
pas no vénen al municipi i, per tant, entenem que ha de ser voluntat de tots impedir el
pas d’aquests vehicles, però no només estem parlant del nucli de la Roca, estem
parlant de tot el terme municipal, de tots els nuclis urbans. Santa Agnès, històricament,
tenia un problema en el carrer Cuyàs, vehicles pesants que baixaven des de la
pedrera de Llinars i des de la fàbrica de formigó colorejat de Llinars i aquests vehicles
es ficaven dins de la trama urbana, quan tenen algunes alternatives, una per la
carretera que baixa cap a Sant Josep i una altra, per la via de circumvallació darrera
l’església, per tant, camins n’hi ha. Santa Agnès té l’avantatge, que ja té una variant
prou sòlida que elimina el trànsit de pas i que, per tant, l’avinguda gaudí no té massa
problema, però tot i així és bo impedir el pas d’aquests vehicles i a la Torreta, també es
produeixen problemes en el propi carrer Costa Brava que és un carrer que està
suportant molt de trànsit quan aquesta és una via ja transferida, ja forma part de la
titularitat municipal, els asfalts pateixen molt i el manteniment va a càrrec nostre, per
tant, també podem analitzar què passa amb aquesta via i què passa amb el sector
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del carrer València, Torelló, Passatge del Torrent del Ramassar perquè des del polígon
industrial del ramassar perquè des del polígon industrial del Ramassar es fiquen també
molts camions en la trama urbana de la Torreta i la voluntat precisament és alliberar la
trama urbana, només per a vehicles lleugers, vehicles de proximitat perquè d’alguna
manera doncs el veí tingui la sensació en moltes zones que són zones 30, zones de
barri, zones d’arribada a casa i fer fora aquesta trànsit de pas inicialment aquest trànsit
de pesat, però hem de combatre també als vehicles que no aporten cap valor afegit
al municipi, només molèsties, pols i contaminació acústica. Llavors, la voluntat és
aquesta. Això es va aprovar per resolució d’alcaldia que ara cal ratificar i els acords
són aquests:
“PRIMER.- Aprovar portar a terme les tramitacions i gestions necessàries per
procedir a la prohibició de la circulació de vehicles pesants pel terme municipal
de la Roca del Vallès.
SEGON.- INICIAR un estudi per tal de determinar els carrers del municipi que
resulten afectats pel trànsit de pas de vehicles pesants que provoquen problemes
de seguretat viària, prioritzant el carrer Catalunya, amb la finalitat de proposar
solucions alternatives de pas de vehicles com per exemple la prohibició de trànsit
de pas de vehicles pesants en els àmbit del municipi de la Roca del Vallès on la
trama urbana resti perillosament condicionada per vies supramunicipals.
TERCER.- RATIFICAR aquesta resolució en la pròxima sessió plenària que es
celebri.”
En aquest marc, en el marc d’aquestes actuacions s’ha demanat també unes
subvencions del catàleg del programa de la Diputació per analitzar i estudiar la
senyalització necessària que, fins i tot pot ser una senyalització que vagi fora dels nuclis
urbans, que vagi a carreteres i, fins i tot, amb els indicatius que aquesta serà una zona
lliure de vehicles pesants i, per tant, la Diputació ens farà i subvencionarà aquest
estudi. A partir d’aquest estudi, s’haurà d’implantar aquesta senyalització de l’anella
viària, tal com s’ha aprovat en el pressupost.
Algun comentari, Sr. Dani Martín? Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Un parell de comentaris, nosaltres donarem el nostre suport a aquesta
ratificació. Entenc que tot i que, la proposta, tot i que la resolució d’alcaldia en el seu
moment disposava que es ratifiqués per ple, és un tema, diguéssim, de voluntat política
que hi hagués aquesta ratificació per ple, les resolucions d’alcaldia no es ratifiquen
normalment per ple i menys si el que aproven és reiniciar un estudi per tal de
determinar com es pot prohibir el trànsit de camions pel centre del municipi. Vaig mal
errat?.. no vaig errat. Llavors és una qüestió de voluntat política que es porti avui això al
ple per la importància que té el fet de poder pacificar el trànsit passant pel centre del
poble. En aquest sentit, nosaltres donem ple suport a aquesta ratificació i no només li
donem suport, sinó que presentarem, ja ho avanço ara ja que presentarem una moció
per urgència, que diu si fa o no fa el mateix pel que fa als antecedents i que proposa
el mateix que està vostè comentant i llegeixo per estalviar-nos després el debat:
Instar a l’alcalde de la Roca del Vallès a prohibir, amb caràcter general, la circulació
de vehicles pesants pel centre de la Roca i concretament, pel carrer Catalunya a
partir d’un terme que nosaltres considerem prudencial, tenint en compte que a
nosaltres només ens cal un estudi i posar uns quants senyals a partir de l’1 de setembre
de 2003, d’aquí a 3 mesos, perquè aquí ara estem amb un tema que és tan essencial i
es tan fonamental perquè tal que aquest projecte d’anella viària que vostès proposen,
doncs sigui exitós que cal concrecions. Després de gairebé 5 anys de feina en aquest
projecte, cal començar a concretar i una concreció específica que és un aspecte
clau de la proposta que vostès comenten, que és la prohibició del trànsit pesat, doncs
posem-hi data, perquè insisteixo amb el que hem dit abans, nosaltres no estem en
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contra del projecte d’anella viària com a concepte amb l’objectiu de pacificar el
trànsit del centre de la Roca. No estem en contra d’això, però sí que estem en contra
d’una proposta molt concreta que fa passar 4.000 cotxes, una part important de
camions pesants, si no es porta a terme aquesta prohibició, per una carrer cèntric,
com és el carrer Tenor Vinyes travessant també el carrer Catalunya.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé, el que seria lògic és que si hi ha una moció d’urgència
és que la debatem després, aquesta és una resolució d’alcaldia que es va aprovar el
10 de maig i que anava en línia d’un acord de junta de govern, d’una o dues
setmanes anteriors, demanant una subvenció al catàleg, per tant, aquestes
actuacions ja s’estan fent, si hem de concretar una data, jo crec que no hi d’haver
cap inconvenient, però en tot cas, ho farem en la moció que presentin, ara el que està
sobre la taula és aquesta resolució que com molt bé vostè ha dit, no calia portar-la a
ple, però és una voluntat política perquè com li he dit abans, aquestes són les
qüestions que s’han de debatre en un plenari, les qüestions polítiques i una qüestió
política és una qüestió de voluntats, de model i de com volem articular la vida dels
nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes i aquí tenim aquesta oportunitat, si
aquesta moció, aquesta ratificació s’aprova per unanimitat i l’altra també, doncs jo
crec que tots caminem en la línia adequada i poder ens acabarem sumant a un
projecte que és bo pel municipi i que té totes les virtuts i tots els avals dels estudis
tècnics i de la Diputació de Barcelona. No sé si vol fer un altre comentari?
Sr. Estapé.- És que està obrint un altre debat, eh? que és el tema... m’està dient que és
el que hem debatre i el que no hem de debatre en aquest ple. M’ho ha dit sutilment,
però m’ho ha dit. Aleshores, en tot cas, en el torn de precs i preguntes faré una petita
consideració sobre política i lleis i que és el que podem debatre o no en el ple.
Sr. Alcalde.- Em sembla molt bé.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitat dels assistents, el
text del qual, literalment, diu:
Vist que en data 10 de maig de 2013 es va dictar la resolució d’alcaldia 534/13 la
qual s’havia de ratificar en la propera sessió plenària a celebrar.
Vist que la resolució esmentada diu literalment el que segueix:
“Vist que el municipi de la Roca del Vallès ha estat afectat històricament per
diferents vies de circulació que travessen la trama urbana local i que aquesta
situació ha provocat greus conflictes davant de la dificultat de compatibilitzar les
necessitats pròpies del trànsit de vehicles de pas pel municipi i els requeriments
dels usos cívics.
Atenent aquesta situació l’Ajuntament està buscant solucions per tal de pacificar
el trànsit i millorar la seguretat viària.
Portar a terme les tramitacions i gestions necessàries per procedir a la prohibició
de la circulació de vehicles pesants pel terme municipal de la Roca del Vallès.
D’acord amb els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del Règim Local, i als articles 53.1 a) i 66.3 b) 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 pel que respecte a les atribucions de l’Alcalde com a president de
la Corporació i a les competències pròpies del municipi en l’ordenació del trànsit
de vehicles i persones en vies urbanes
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Vist l’informe emès pel Cap de la Policia Local de la Roca del Vallès en data 10
de maig de 2013, el qual diu en la seva literalitat:
“L’existència al municipi de La Roca del Valles de vies de circulació de caràcter
supramunicipal que afecten a diferents trames urbanes locals, ha generat
històricament greus conflictes per harmonitzar les necessitats pròpies del trànsit de
pas amb els requeriments del usos cívics dels teixits residencials.
La compatibilitat d’usos, s’ha vist dificultada en els últims anys pel constant
increment del trànsit i especialment pel risc que generen els vehicles pesants en
carrers de doble sentit. El percentatge d’aquests vehicles pesants a les vies
principals que creuen el municipi, oscilla entre un 5 i un 9%, quantificant-se en
uns aproximadament 600 vehicles/dia.
Així mateix, molts d’aquests vehicles pesants aprofiten les vies urbanes del centre
del municipi, com a un recorregut alternatiu a l’Ap-7, o bé com enllaç en
direcció a la C-35 i C-1415. Aquest fet provoca una contaminació acústica i perill
pels vianants i resta d’usuaris de la via, en carrers que han estat totalment
absorbits pel municipi i que no es troben preparats per vehicles d’aquestes
característiques.
Segons l’estudi de mobilitat de La Roca del Vallès de l’any 2012, en el cas
concret del carrer Catalunya, el número de vehicles que diàriament circulen per
ell, es situa en 7.079, corresponent un 8,7% a vehicles pesants (616 vehicles /dia) i
un 91,30 a vehicles lleugers ( 6.463 vehicles/dia).
Alhora, cal significar que prop d’un 60% d’aquests 7.079 vehicles, és un trànsit de
pas, és a dir, no té com orígen o destí el municipi, sinó que com ja s’ha exposat
anteriorment, utilitzen aquest vial com a recorregut alternatiu o enllaç, no sent
aconsellable aquests fluxos circulatoris, atès que les característiques d’aquesta
via no ho permeten.
Prenent en consideració, que un dels objectius fonamentals ha de ser
l’establiment dels factors que permetin una mobilitat sostenible, en el sentit de
permetre la priorització del vianant i la seva seguretat, el trànsit pesant s’hauria
d’excloure en determinats àmbits del municipi i traslladar-lo per vies alternatives,
a fi i efecte de consolidar un projecte que prohibeixi la circulació de trànsit
pesant per les vies principals del municipi.
Alhora, aquest projecte hauria de donar resposta a d’altres problemàtiques, com
són l’existència a la major part del municipi de voreres amb molt poca amplada,
que no permeten una accessibilitat adequada dels vianants i resta d’usuaris de
la via, així com ampliar l’oferta d’estacionaments i de zones reservades per
l’activitat econòmica del municipi.
El fet de restringir el pas de vehicles pesants i desviar el trànsit dels mateixos per
vies alternatives, com per exemple la carretera de Vallderiolf o d’altres, permetria
recuperar les reivindicacions per descongestionar el carrer Catalunya, actual eix
vertebrador d’aquestes circulacions.
Per tot allò exposat, atenent als articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del Règim Local, i als articles 53.1 a) i 66.3 b) 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, pel que respecte a les atribucions de l’Alcalde
com a president de la Corporació i a les competències pròpies del municipi en
l’ordenació del trànsit de vehicles i persones en vies urbanes, així com a l’article
11.i de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, en referencia a les

58

actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi, es proposa
que l’Ajuntament de La Roca del Vallès limiti el trànsit de pas dels vehicles
pesants en els àmbits del municipi on la trama urbana resti perillosament
condicionada per vies supramunicipals.
Aquesta limitació comportaria iniciar els procediments necessaris per definir els
àmbits, que es determinessin els carrers del municipi que resultessin afectats,
prioritzant el carrer Catalunya, així com els carrers Sant Sadurní i Tenor Vinyes,
amb la previsió d’una futura anella viària, i que finalment es portessin a terme les
actuacions necessàries per prohibir la circulació de vehicles pesants en
determinats àmbits del terme municipal de La Roca del Vallès, amb la finalitat
de millorar i garantir l’actual situació viària.”
Per tot això, DISPOSO
PRIMER.- Aprovar portar a terme les tramitacions i gestions necessàries per
procedir a la prohibició de la circulació de vehicles pesants pel terme municipal
de la Roca del Vallès.
SEGON.- INICIAR un estudi per tal de determinar els carrers del municipi que
resulten afectats pel trànsit de pas de vehicles pesants que provoquen problemes
de seguretat viària, prioritzant el carrer Catalunya, amb la finalitat de proposar
solucions alternatives de pas de vehicles com per exemple la prohibició de trànsit
de pas de vehicles pesants en els àmbit del municipi de la Roca del Vallès on la
trama urbana resti perillosament condicionada per vies supramunicipals.
TERCER.- RATIFICAR aquesta resolució en la pròxima sessió plenària que es
celebri.”

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’alcaldia número 534/13 de data 10/05/13. “

MOCIONS D’URGÈNCIA:

Sr. Alcalde.- Hi havia 2 mocions més conegudes, bé totes han d’anar per urgència.
Sr. Estapé.- Nosaltres tenim 2 mocions.
Sr. Alcalde.- 2 i una altra que presentava l’equip de govern. Comencem per la que
presenta l’equip de govern, si els sembla bé.
Sr. Estapé.- Entenc que la moció que vostè diu que presenta l’equip de govern és la
del consell escolar, la que diu a proposta del consell escolar. Llavors, en tot cas,
voldríem que...
Sr. Alcalde.- Perdó, no la presenta l’equip de govern, la presenta els grups municipals
de Convergència i del PSC.
Sr. Estapé.- Correcte.
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“MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUPS MUNICIPALS DE CIU I DEL PSC, EN DEFENSA DEL MODEL
EDUCATIU I LINGÜÍSTIC DE CATALUNYA I DE REBUIG DE LA LOMCE A PETICIÓ DEL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL DE LA ROCA DEL VALLÈS
Sr. Alcalde.- Doncs, comencem per aquesta moció, doncs? Una moció presentada
pels grups municipals de Convergència i Unió i del PSC en defensa del model educatiu
i lingüístic de Catalunya i de rebuig de la LOMCE a petició del consell escolar
municipal de la Roca del Vallès.
Li dono la paraula a la regidora d’Ensenyament, la Sra. Marta Pujol
Sra. Pujol.- Moltes gràcies, Sr. Alcalde. Us sembla que la llegeixi? Aniré ràpid. Us l’heu
llegit tots, clar, anem al final doncs.
“Per tot això, el Consell Escolar Municipal reunit en data 27 de maig de 2013
proposa, per unanimitat, al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords

Primer. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE) aprovat pel Consell de Ministres del Govern espanyol, el qual imposa
una recentralització de competències en matèria educativa, un atac directe a
l’autogovern de Catalunya i al model català d’immersió lingüística, reformes que
en cap cas no milloraran la qualitat educativa i per contra implicaran un
augment de les desigualtats socials entre els alumnes i una disminució de la
participació de la comunitat educativa.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística,
que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva
contribució a la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en
compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que
compta amb més de 100 llengües d’origen.
Tercer. Donar ple suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al
Departament d’Ensenyament en la defensa del nostre model educatiu i lingüístic,
així com en totes les accions pertinents per a la defensa i preservació del model
català d’immersió lingüística, amb més de 30 anys d’història i d’èxits.
Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al President del Govern espanyol
i al Consell Escolar Municipal.”

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari?
Sra. Las Heras.- Nosaltres, el PSC, defensem l’actual model educatiu d’escola catalana
pensa en l’escola pública i l’escola laica i de qualitat. Nosaltres creiem que hem de fer
tot el possible perquè la LOMCE sigui retirada. Perquè la llei retrògrada, centralitzadora,
una llei sexista, segregadora, que considera que educar és instruir perquè prima
l’evaluació per sobre de la formació integral dels nens perquè els centres perden
molta autonomia perquè el currículum és un currículum imposat, perquè consideren
que les llengües com el català passen a ser una assignatura opcional, perquè es
penalitzen els centres que tenen alumnes amb necessitats educatives especials,
perquè consideren la religió com a una assignatura computable per nota, perquè es
dóna privilegi a les escoles privades, perquè consideren l’educació de 0 a 3 anys com
una necessitat assistencial dels nens, en comptes de ser una etapa educadora perquè
és una llei antidemocràtica, perquè s’ha fet sense consens, sense consultar a ningú,

60

perquè amb el decret de plantilles el director té tota la potestat per escollir als seus
mestres perquè nosaltres en definitiva el que volem és una escola amb igualtat
d’oportunitats per a tothom i que l’escola sigui el primer esglaó de cohesió social i sigui
una escola inclusiva, tot just, el contrari del que la LOMCE proposa. Llavors, jo crec que
el que demanaria és que tots els grups polítics que estem aquí representats ens
afegíssim a aquesta moció que l’altre dia el consell escolar de la comunitat educativa
de la Roca ha proposat, jo crec que és prou important per al futur de la cohesió social
de la comunitat catalana i l’escola, els ajuntaments, les AMPES, tothom s’està
mobilitzant perquè aquesta LOMCE sigui retirada i sembla que el Ministre Wert i jo de
veritat, com a mestre considero que és un repte impressionant els anys ... és un tema
bastant fort, que ens afecta a tots i al futur de la societat. Jo crec que és totalment
discriminatòria pels nenes que conviuen a l’escola i bé, per això, ens vam posar
d’acord a l’hora de presentar aquesta moció i m’agradaria que Iniciativa i el P.P s’hi
afegissin.
Sr. Alcalde.- Bé, moltes gràcies, Sra. Carmen Las Heras. No sé si algú vol afegir alguna
cosa. Regidora?
Bé, jo en tot cas per cloure el debat, sumar-me a tot el que ha dit la Sra. Carmen las
Heras, crec que estaríem d’acord en tots els plantejaments. Crec que és molt positiu
que hagi estat el consell escolar municipal el que ha fet aquesta petició al ple, que
d’alguna manera, ens fa fer un front comú. La situació realment és greu, jo entenc que
si aquesta llei prospera i tira endavant és una llei que ha de ser inaplicable en el nostre
país i que, per tant, ha d’haver-hi una resistència activa i hem de trobar fórmules
perquè no es pugui aplicar dins del marc de l’estatut d’autonomia, dins de
l’autogovern o dins de marcs més ambiciosos. Realment, és preocupant i poder la
reflexió al debat és plantejar-nos perquè cada govern que entra vol implantar el seu
model educatiu, substituir l’anterior i cada dos per tres tenim una reforma educativa,
crec que en 30 anys de democràcia, hem tingut 5 o 6... 7?, doncs 7, cada 4 o 5 anys,
llavors és una situació aberrant, no es pot suportar i jo crec que caldria un gran pacte,
un gran pacte social i un gran pacte polític perquè es defineixi un model d’èxit, no uns
models que són variables i que després resulten exitosos per a la comunitat educativa i
que després donen com a resultat un fracàs escolar i sobretot molta desorientació en
la comunitat educativa i en els afectats que són els alumnes que s’han de formar i que
han de tenir un futur assegurat a base de molts valors, un d’ells el coneixement, però
molts altres valors que s’han d’aplicar des de l’escola i des d’altres àmbits de la
societat, però que no poden estar subjectes a variacions contínues. Jo crec que és
important que donem suport a aquesta moció, tots ens hi podem sumar.
Passem a votació?
Sr. Estapé.- Votem la urgència?
Sr. Alcalde.- Perdó, passem a votació de la urgència, evidentment.
Sí, aprovada la urgència per unanimitat
Passem a votar la moció,
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la moció per 15 vots a favor, manifestats pels
regidors dels grups muniicpals de CIU, del PSC, d’ICV-EUIA i 1 abstenció, manifestada
pel regidor del grup municipal del P.P, la qual, literalment, diu:
“El Consell de Ministres del Govern espanyol, del passat divendres 17 de maig de
2013, va aprovar el projecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat
Educativa (LOMCE en castellà) que suposa una recentralització flagrant de les
competències en matèria educativa que tenen les comunitats autònomes i un
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atac frontal al model educatiu i lingüístic que fa més de trenta anys que funciona
amb èxit a Catalunya.
El projecte de llei aprovat no segueix cap criteri pedagògic, ni tècnic ni
acadèmic, sinó que segueix únicament criteris polítics i partidistes, tot constatant
que la voluntat expressada fa uns mesos pel ministre Wert d’espanyolitzar els
alumnes catalans és real i que compta amb el suport del President Rajoy, de tot
el govern espanyol i també del Partit Popular en el seu conjunt.
La LOMCE és una enorme ferida a l’autogovern de Catalunya i a la dignitat
institucional, ja que si finalment el projecte de llei aprovat divendres passat
acaba esdevenint una llei, suposarà un atac a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i a la Llei d’Educació de Catalunya. Aquesta llei no pretén en cap cas
millorar aspectes pedagògics, sinó que el seu únic objectiu és recentralitzar en el
govern espanyol les competències en educació.
Catalunya disposa d’un model educatiu i lingüístic que, en els més de trenta anys
que fa que funciona, s’ha demostrat que és un èxit des del punt de vista
pedagògic i social. Aquest model garanteix el coneixement equivalent del
català i del castellà i garanteix, sobretot, la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats per a tots els alumnes de Catalunya independentment de la
llengua i l’origen de cadascú. Un fet que demostra el ple coneixement
d’ambdues llengües és que en les proves d’avaluació fetes l’any 2010 pel
Ministeri d’Educació van donar com a resultat que el nivell de coneixement del
castellà per part dels alumnes catalans era superior al de la mitjana de l’Estat.
Malgrat la difícil situació econòmica i financera i la falta de recursos, la bona
feina de la comunitat educativa en el seu conjunt està fent possible començar a
donar la volta a les xifres de fracàs escolar de Catalunya. El Govern català està
obert a parlar d’aquelles reformes que puguin contribuir a la lluita contra el fracàs
escolar, però en cap cas es podrà acceptar una llei que vagi contra l’escola
catalana, contra la llengua catalana i contra l’autogovern de Catalunya.
En cap cas, la recentralització de competències que pretén el projecte de la
LOMCE no és la solució per a la millora de la qualitat educativa. No hi ha cap
motiu que faci pensar que la recentralització comportarà una millora dels
resultats escolars, ja que en les comunitats autònomes on l’Estat té competències
en educació no s’ha aconseguit, en absolut, millors resultats que els que
s’aconsegueixen en aquells territoris que tenen les competències en educació,
com és el cas de Catalunya.
Per tot això, el Consell Escolar Municipal reunit en data 27 de maig de 2013
proposa, per unanimitat, al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords

Primer. Rebutjar el projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE) aprovat pel Consell de Ministres del Govern espanyol, el qual imposa
una recentralització de competències en matèria educativa, un atac directe a
l’autogovern de Catalunya i al model català d’immersió lingüística, reformes que
en cap cas no milloraran la qualitat educativa i per contra implicaran un
augment de les desigualtats socials entre els alumnes i una disminució de la
participació de la comunitat educativa.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística,
que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva
contribució a la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en
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compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que
compta amb més de 100 llengües d’origen.
Tercer. Donar ple suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al
Departament d’Ensenyament en la defensa del nostre model educatiu i lingüístic,
així com en totes les accions pertinents per a la defensa i preservació del model
català d’immersió lingüística, amb més de 30 anys d’història i d’èxits.
Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al President del Govern espanyol
i al Consell Escolar Municipal.”

MOCIÓ PER PROHIBIR LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES PESANTS PEL CENTRE DE LA ROCA.
Sr. Alcalde.- Hi ha 2 mocions d’urgència també que presenta el grup municipal del
PSC de la Roca. Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Crec que els antecedents no tenen massa transcendència, si hi ha una
esmena a fer, la podem considerar. En tot cas la proposta la torno a llegir, diu :
“Instar a l’alcalde de la Roca a prohibir, en caràcter general, la circulació de vehicles
pesants pel centre de la Roca, concretament, pel carrer Catalunya a partir de l’1 de
setembre de 2013.”
Diem en caràcter general perquè entenem que pot haver-hi excepcions, doncs
aquells camions que vagin a industries del municipi. En tot cas, això després es
regularia, lògicament, d’una forma més detallada d’algun reglament o d’una
resolució d’alcaldia. En tot cas, aquesta com vostè deia Abans, Sr. Ros. Aquesta és una
moció política per posar fil a l’agulla en un tema clau.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé. Algun comentari ?
Sr. Álvarez.- Jo crec que el punt B-9, que acabem de votar, per unanimitat, és aquesta
moció, per tant, entenc que estem fent dues vegades el mateix. Així de clar . Si algú
ara vol afegir una data, per no dir una altra cosa, perquè no sé quin és l’objectiu que
s’està buscant quan ja s’acaba de votar el que hem votat tots, jo crec que, en tot cas,
refem el redactat i posem la data, amb això podem estar tots d’acord, però ni això és
urgent perquè acabem de votar una cosa amb la qual tots estem d’acord i estem
dient coses que ja estan fetes. És a dir, jo el que demanaria és, la refem, afegim el
tema de la data com la novetat si és el que volen afegir, per posar un termini concret,
però la resta...jo crec que no a lugar, la veritat. EL punt B-9 és idèntic i acabem de
votar tots a favor, no és que hi hagi vots en contra ni abstencions i, a més a més, fem
referència al mateix informe de la policia, que hi ha una voluntat política majoritària,
s’acaba de decidir i s’acaba votant al punt B-9.
El PSC de la Roca què vol, si ho acabem de dir, de veritat i no volia fer-ho, però
aquesta moció, em recorda a altres mocions en què decidim que fem una escola
bressol a al Torreta i el PSC entra una moció perquè a veure si ens posem d’acord per
fer una escola bressol a la Torreta o a Santa Agnès, però si ja està decidit, si ja s’estava
fent, jo crec que no és urgent, evidentment, jo el que faria seria refer-la tota de d’alta
a baix i posar que allò que el ple ja ha decidit al punt B-9, li posem una data d’aquest
mateix dia,li posem una data i diem que allò que hem aprovat tots en el punt B-9, entri
en vigor, com a molt tard l’1 de setembre, si pot ser, perquè aquestes coses ja saben
vostès com són també. Instem a l’alcalde això, la resta, jo crec que no a lugar, ja ho
hem fet.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Álvarez. Vol afegir alguna cosa, Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, Sr. Álvarez. En les reunions de pressupost, nosaltres li vam demanar
concreció sobre aquest punt perquè és un tema clau. No hem tingut aquesta
concreció, el que hem vist és diferents anuncis en mitjans de comunicació, etc. Com
que nosaltres no hem vist aquesta concreció, nosaltres hem fet una proposta política al
ple perquè això es concreti i els antecedents, hem mirat de fer-los el més simples
possible per no entrar en més debats i si hi ha alguna esmena a fer, la podem fer, però
la proposta aporta un valor respecte al que acabem d’aprovar i és que hi ha una
concreció a una data, en la qual es posa en funcionament aquesta condició. Perquè
entenem que prohibir el pas de camions és una qüestió que no és tan complexa, més
aviat entenem que és bastant senzilla i que es tracta de comprar uns senyals que posi
Prohibit camions, n’he estat mirant uns quants per internet, n’hi ha molts a d’altres
municipis. Doncs es tracta de comprar els senyals i posar-los, doncs fem-ho
Sr. Alcalde.- Algun comentari?
Sr. Álvarez.- A veure, és que... suposo i ara li diré el que penso, eh? Suposo... de
vegades intento ser prudent i ara igual em saltaré és aquesta prudència, jo crec que el
que vostè intenta és penjar al twiter o al facebook que el PSC de la Roca demana que
no passin camions per la Roca, però arriba tard, Sr. Estapé. Resulta que ja hem decidit
tots, vostès també, que no passin camions per la Roca, per tant, és que, de veritat, és
subrealista, perdó, no em sortia. Gràcies.
Sr. Estapé.- vol dir, Sr. Álvarez que es vol afegir a fer aquesta proposta també perquè
no sigui només un partit qui ho proposa? Nosaltres encantats, eh? Si és aquest el
problema que ho ha proposat un partit...
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, encara que sigui tard, respectem els torns de paraula, jo crec
que és millor, eh? Sr. Manel Álvarez, està en ús de la paraula.
Sr. Álvarez.- Insisteixo, en tot cas, vostè es penjarà les medalles que vulgui i penjarà al
facebook i totes aquestes coses que pot fer el que sigui, però realment, per posar una
data i més amb un projecte que no han votat ni a favor, la veritat és una cosa
subrealista com hem dit. Jo en tot cas, sí que proposaria, com a mínim, una esmena i
és que en aquesta moció, si no la retiren, que és el que haurien de fer, però en tot cas,
com és decisió seva, vostès sabran, si no la retiren, jo els antecedents els canviaria i
faria referència a que hi ha una resolució d’alcaldia que l’alcalde ja ha fet la feina
que en principi, s’havia de fer i que el ple, avui mateix, ha ratificat aquesta resolució.
Això s’hauria d’afegir perquè si no aquí no queda constància d’això. Instar a l’alcalde
a prohibir en caràcter general... jo és que crec que instar a alguna cosa que ja s’ha
fet, com ho veig absurd, no acabo d’entendre això. En tot cas, és reconèixer que això
s’ha decidit i a la decisió presa per aquest plenari, li posem una data. Posi el redactat
que vulgui, però és allò que hem decidit, no a una cosa que hem d’instar, no hem
d’instar res, ja s’ha fet. És que jo crec que això jurídicament no té cap valor, com
instem a l’alcalde que faci una cosa que ja ha fet? No cal, en tot cas, reconeixem que
l’alcalde ho ha fet, que el propi plenari com a força política, ha ratificat aquesta
resolució que com vostè mateix ha dit, no calia perquè no calia portar-ho perquè
suposo que l’alcalde buscava això, dons això que ja està decidit i que no hem d’instar
perquè ja s’ha fet. Si ho ha de penjaR al facebook, pot posar això que estic dient, el
regidor Manel Álvarez, considera que és absurd.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Jo crec que el debat no dóna més de sí, però sí
que vull afegir ... ha fet servir ja 2 torns de paraula i estem en unes hores que, Sr. Estapé,
jo ho deixaria aquí.
Sr. Estape.- Deixi’m afegir ...
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Sr. Alcalde.- doncs molt breument, faci la resposta, si us plau.
Sr. Estapé.- Sr. Álvarez, no tenim cap inconvenient en ficar als antecedents, de dir
atesa la resolució d’alcaldia que s’ha ratificat en data d’avui, ficar els acords
d’aquesta resolució, no tenim cap problema. Tampoc tenim cap problema en què es
presenti conjuntament si el que li preocupa és que algú es posi una medalla perquè
l’ha presentada respecte de l’altre. Ara, el que sí que tenim un problema és en
diguéssim, que quan vostè fa tota aquesta argumentació a nosaltres el que ens
sembla és que el que no vol és fer la concreció, la concreció de la data i aquesta és la
clau i aquest és l’element diferencial que en la resolució que hem ratificat abans si
hem votat a favor, és a dir, el projecte de prohibir el pas de camions pel centre de la
Roca, hi hem votat a favor, el projecte de l’anella viària que implica passar el trànsit
pesant i 4.000 cotxes pel carrer Tenor Vinyes, aquell sí que no hi hem votat a favor. No
confongui projectes, eh?
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Estapé, mai hi ha hagut 4.000 vehicles i el trànsit pesant està
tret d’allà. Aviam, jo sóc del parer que aquesta moció no té cap urgència i el primer
que s’ha de votar la urgència i , per tant, si el govern vota en contra de la urgència, no
hi haurà possibilitat que aquesta moció prosperi. Dons del terreny de l’absurd,
subrealista, s’ha dit per aquí, es podria haver dit kafkià, hi ha molts qualificatius,
aquesta moció no s’entén, però és que a més a més, hi ha una manca de rigor. Hi ha
encarregat un estudi de trànsit a la Diputació. La Diputació continua sent la titular de
la via del carrer Catalunya, per tant, en aquest moment és competent en trànsit, no ho
som nosaltres, per tant, podrem impedir el pas de vehicles pesants en qualsevol altre
carrer, en el qual tinguem les competències de trànsit, però no ho podem fer en el
carrer Catalunya que entenc que és el que diu aquesta moció i l’1 de setembre no
serem encara competents, no tindrem la transferència de la via que porta tot un
procés entre ells, executar les obres. Clar, aquí s’ha de tenir un cert rigor, per què
votem mocions per incomplir-les? I després dir-nos que les incomplint. Si es pogués
posar una data, nosaltres demà mateix, hem aprovat la voluntat, hem demanat
l’estudi a la Diputació el finançament de l’estudi i això que a vostè li sembla que tan
senzill que és posar un senyal, no és tan senzill perquè ens podem trobar un vehicle
pesant que arriba al municipi i que no té forma de retirada perquè no se li ha avisat
prudentment i amb suficient antelació allà on ha de girar cua i tirar per on ha vingut
perquè pel nucli antic de la Roca no hi podrà passar, per tant, això necessita d’un cert
rigor, d’un cert treball i no pot ser tan immediat. Jo li demanaria que retiri la moció, si
em diu que no la retira, haurem de votar la urgència i haurem d’entendre que no és
urgent perquè no ho és.
Sr. Estapé.- Sr. Ros, jo ara encara estic més preocupat que abans. És a dir, fa un
momentet vostè ha dit que era competent per prohibir el trànsit de camions pel la
Roca i ara ens està dient que no té aquesta competència. Pot o no pot prohibir el pas
de camions per la Roca? Es pot fer o no es pot fer. Per què vostè ha anunciat als
mitjans de comunicació que prohibirà el pas de camions...
Sr. Alcalde.- Sr. Estapé, estem fora de torns de paraula si la retirem o si la passem a
votació.
Sr. Estapé.- No la retirem.
Sr. Alcalde.- Bé, doncs aleshores, hem de passar a votar la urgència.
Passem a votació
No, es produeix un empat a 8 vots negatius, 8 vots positius.
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Tornem a repetir la votació, hauré d’utilitzar el meu vot de qualitat i els asseguro que,
en ocasions com aquesta, em sap molt greu haver-lo d’utilitzar .
Passem a votació
Es desestima la urgència per 8 vots negatius, manifestats pels regidors dels grups
municipals de CIU i del P.P i el vot de qualitat de l’alcalde i 8 vots favorable, manifestat
pels regidors dels grups municipals del PSC i d’ICV.EUIA.

MOCIÓ PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL.
Sr. Alcalde.- HI ha una segona moció d’urgència... jo em tot cas, la moció anterior de
la LOMCE, que venia del consell escolar, tenia una urgència clara, podíem esperar al
mes de juliol, al proper ple ordinari i passar-la allà, però enteníem que està d’actualitat,
en aquest moment i aquí, hi ha una urgència justificada. Ens passa la següent, si us
plau?
Sr. Estapé.- Sí, de totes maneres, li recordaré que al mes de desembre, vam presentar
una moció d’urgència en defensa del català i vostè la va fer passar al següent ordre
del dia del ple. Aleshores, sí que estava plenament justificat perquè aquell moment,
era un moment clau d’inici de discussió d’aquesta llei, però dit això anem a la següent
moció.
Sr. Alcalde.- Si la vol explicar. Sr. Manel Cortés?
Sr. Cortés.- Aquesta moció que presentem el grup del PSC, el seu objectiu és prevenir
els desnonaments de la residència habitual en el nostre municipi, hi ha tota una sèrie
d’antecedents vinculats a solucions i vinculats també a conclusions de l’advocada
general del tribunal de Justícia de la Unió Europea, en què ve a dir que la llei
espanyola incompleix a part de vulnerabilitat de les hipoteques, no? Entre tots aquests
antecedents que no els llegiré tots, sinó que faré un petit resum, a causa de les hores
que estem. Bàsicament, el que a nosaltres ens fa portar aquesta moció en caràcter
d’urgència i demanem el suport de tots els grups municipals, és que atesa la situació
que estem vivint de crisi de famílies a l’atur i tal, doncs es van produint molts
desnonaments en el nostre municipi, que jo tingui constància, si no m’equivoco,
sembla que hi ha hagut un parell o tres de casos, però no sabem què pot passar demà
per això considerem que entenem la urgència de la moció. Llavors, com a
administració més propera que som del ciutadà, entenem que no ens podem quedar
indiferents en una injustícia social, derivada de la indiferència social de l’estat i de les
pretensions abusives de la banca i entenem que és inadmissible i totalment injust que
dins d’aquest operació de contracte hipotecari, la part més feble, que en aquest cas
és el ciutadà, hagi de sortir escaldat perdent la seva vivenda sense tenir cap opció i en
canvi, els bancs, responsables des del nostre punt de vista de l’actual crisi, rebin ajudes
milionàries que surten dels impostos de tota la ciutadania de l’estat espanyol. Dit això,
per diferents motius i bàsicament aquests, presentem aquestes propostes:
“
1. Instar el Govern de l’Estat que emprengui les modificacions legislatives que
permetin:
a. Una suspensió dels desnonaments de la residència
habitual al que es puguin acollir els collectius vulnerables
o que es trobin per sota del llindar de la pobresa.
b. Promulgar
una
nova
normativa
hipotecària,
d’enjudiciament civil, adaptada a la Directiva de la Unió
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Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del
sobreendeutament de les persones físiques, que
contempli entre les mesures, la dació en pagament com
una forma d’extingir els deutes amb les entitats
bancàries, i la possibilitat de permanència del deutor en
el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social
adreçada als casos de collectius vulnerables o que es
troben per sota del llindar de la pobresa.
2. Sollicitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès una relació dels processos judicials que
podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades dins de la
legalitat vigent.
3. Assessorar als afectats pels processos d’execució hipotecària amb el suport de
les oficines d’Ofideute creades a nivell comarcal i de la Generalitat.
4. Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonament
de la residència habitual de persones empadronades en aquest municipi i que
es trobin en una situació de vulnerabilitat o per sota del llindar de la pobresa.
Aquest cessament d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquells
productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió
contractual.
5. Acordar la suspensió cautelar de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana als subjectes passius de collectius
vulnerables o que es troben per sota del llindar de la pobresa, en els casos de
dació en pagament i execució hipotecària d’habitatge únic i habitual pels
anys 2013 i 2014.
6. Notificar aquests acords al President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà
del partit judicial i a la direcció de les entitats bancàries que disposin d’oficines
en aquest terme municipal. “

Resum fina, es tracta d’una moció política perquè l’Ajuntament es posicioni en contra
dels desnonaments a les persones amb risc d’exclusió social. També volem que
aquesta moció sigui un missatge a les entitats bancàries perquè frenin en el nostre
municipi, els desnonaments i busquin unes altres solucions alternatives, la dació en
pagament, ja ho hem dit abans, els lloguers socials o alguna altra solució que no sigui
deixar a una família al carrer. Amb aquestes propostes, amb aquest resum final i amb
aquesta miqueta d’introducció que s’ha fet. Demano que es tingui en compte la
urgència d’aquesta moció perquè crec que és un tema important. No sabem què pot
passar la setmana que ve al municipi i demanar el suport total de tots els grups
municipals d’aquest plenari. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manuel Cortés. Algun comentari, Sr. César Alcalá del
P.P?
Sr. Alcalá.- Aviam, en certes coses que ha dit el regidor Manuel Cortés podria estar
d’acord i subscriure-les, però la moció aquesta ... més que res, sobretot el primer punt,
en què diu:
Instar el Govern de l’Estat que emprengui les modificacions legislatives que permetin el
punt a i b
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El 14 de maig es va entrar a la vora el 16 de maig la Llei 1/2013 que el seu títol és “
Medidas para reflejar la protección de los deudores hipotecarios ... de deuda i alquiler
social, entre ellas, això de promoure una nova normativa hipotecària de... civil ... a la
direcció de la Unió Europea amb la sentència que es va fer en el seu moment. Hi ha
una de les clàusules que ... és abusiva que la sentència de la Unió Europea queda
anullada en el sentit aquest, és a dir, la nova llei entra dins de l’adaptació aquesta
que vostè demana. HI ha moltes més coses dins de la llei aquesta, per tant, ho tindrem
complicat.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. César Alcalá. Sra. Montserrat Ametller, en nom de
Convergència Unió.
Sra. Ametller.- Sí, moltes gràcies, Alcalde. Bé, en quant al primer punt, respecte de la
urgència que deia, en aquest cas, sí em sembla pertinent ateses les circumstàncies
que afecten als collectius vulnerables del nostre entorn, no només del nostre municipi.
repassant una mica les propostes amb els antecedents, entenc que hi podem estar
d’acord.
En la primera:
Instar el Govern de l’Estat que emprengui les modificacions legislatives que permetin
aquests 2 supòsits.
Jo crec que en el nostre cas, els podem compartir, més amb l’esperit que potser si la
normativa europea ara no ho contempla, doncs fantàstic, però crec que en l’esperit i
en el text, hi podem estar d’acord perfectament bé. La suspensió dels desnonaments
en casos de collectius vulnerables, és una cosa gravíssima, és una circumstància que
ningú la podria desitjar a ningú i, per tant, tot el que sigui sumar-nos a aquesta
iniciativa , doncs la veiem en bons ulls, la sobreregulació de l’endeutament, la dació
en pagament. Ens sembla també una qüestió de justícia i un dia confio en què el
nostre país tingui una normativa que vagi en aquesta línia i puguem treure’ns de sobre
aquesta espasa de Damocles que cau en moltes famílies i que, per desgràcia, per
diferents circumstàncies, han arribat a un punt d’esgotament.
Sollicitar al jutge degà del partit judicial corresponent.
Hem fet la consulta a la secretària perquè ignoro si es podia fer o no i ens diu que sí
que es pot fer, altra cosa és que el jutge degà consideri contestar-nos i dir-nos el que li
sembli pertinent, però crec que ho podem compartir perfectament bé.
I en els altres, assessorar als afectats en els processos d’execució, hem tingut ja 2 o 3
casos en el municipi que han vingut a la consulta, se’ls ha atès, se’ls ha adreçat en la
mesura de les nostres possibilitats, entenc que hem fet el que tocava fer, per tant, això
ja ho estem fent, ho podem assumir.
Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries.
Això seria fantàstic, si tothom es posés en contra d’aquell que no fa una cosa bé, crec
que el món canviaria bastant, per tant, en l’esperit hi podem estar i, per tant, ho
compartim. Acordar la suspensió cautelar de liquidacions d’impost del valor dels
terrenys, etc. etc. subjectes a passius de collectius vulnerables. Una mica és en la línia
del que ja hem fet a través de les ordenances i de la nova tarifació social d’intentar
rebaixar aquesta pressió sobre aquest collectiu vulnerable i entenc que aquesta va
una mica més enllà, però també crec que hi podem estar d’acord.
I notificar aquests acords al president del congrés de diputats, al jutge degà del partit
judicial i a la direcció de les entitats bancàries, ens sembla coherent que sàpiguen el
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nostre posicionament, per tant, per aquests motius, jo crec que hi podríem estar
d’acord.
Sra. Ametller.- Moltes gràcies, Sr. Montserrat Ametller, jo crec que podríem estar-hi
d’acord. Algun comentari més, Sr. Cortés?
Sr. Cortés.- Sí, un comentari al regidor del Partit popular César Alcalá.
A mi em sembla molt bé, sóc coneixedor del que tu estàs dient, però sóc un indignat
amb aquesta altra solució del govern del P.P. sobre la llei hipotecària espanyola. Si no
recordo malament, no contempla la dació en pagament de la vivenda. La persona
desnonada de casa seva, a sobre ha de pagar una plusvàlua i, a més a més, qui es
beneficia és el banc que de rebot està fent la competència a les petites empreses
d’immobiliària del nostre país. Jo, em sembla, que he estat molt lluny de tenir com a
mínim justícia social. Si compleix la normativa de la Unió Europea, aquesta nova llei del
partit popular del govern central d’Espanya, fantàstic, però com a justícia social i com
a llei justa i defensora dels més necessitats d’aquest país, em sembla que ni “por
asomo”, per tant, jo no t’estic demanant el teu vot de car a la galeria del govern
d’Espanya que a mi em queda molt llunyà. A mi, el que em preocupa i el que demano
és tal com ha entès la portaveu de CIU, és que nosaltres dins del poc que podem fer
amb aquests monstres a l’Ajuntament de la Roca és classifiqui i s’ubiqui amb una
posició de defensa dels seus ciutadans que poden estar en un risc gran d’exclusió
social, simplement això. Aquesta és la intenció, pot estar més ben redactada, més
malament redactada, et pot agradar més o et pot agradar menys, però el que sí que
és veritat és que la llei hipotecària, tant la que hi havia que li va fer revocar la Unió
Europea al govern del P.P. com la que han proposat ara, a mi, no em convens i no
crec que sigui una llei amb justícia social, està molt lluny de ser-ho des del meu punt de
vista, no ens posarem d’acord, eh?
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manuel Cortés. Algun comentari més?
Tres consideracions, en el primer punt, és cert que hi ha una llei nova, una llei molt
recent i també és cert que aquesta llei no és suficient i, per tant, no va rebre el suport
parlamentari de la resta de grups perquè tots van considerar que no era suficient, en
aquest sentit seguiria vigent d’alguna manera tot i que hi hagi una llei nova. El punt
quart és un punt delicat, es pot votar a favor només perquè hi ha aquesta coletilla que
diu aquest cessament d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquests
productes bancaris, no subjectes a cap tipus de penalització per recessió contractual.
Això és molt genèric, però no és tan directe perquè les operacions que pugui tenir
l’Ajuntament amb algunes entitats bancàries, poden ser de molts tipus i no és tan
directa. Aquest tema es va debatre al consell comarcal en una reunió d’alcaldes i es
va arribar a la conclusió que era molt difícil perquè cadascú tenia els contractes que
tenia amb les entitats bancàries i es feia molt difícil poder intervenir.
Del punt cinquè, respecte a la suspensió cautelar de les liquidacions de l’impost de
l’increment de valor dels terrenys, això ja es fa i es fa per l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, això ja es fa i això ja es per llei. Al 2012 van haver-hi 3
casos al municipi, 2 finalment van ser pagats pels afectats i el tercer està congelat, allò
que se’n diu a la nevera, esperant la solució. La solució moltes vegades és que,
finalment, se li imposa l’impost al banc que és qui acaba efectuant la venda. La
subhasta, el que sigui, el tercer no el que ha estat objecte del desnonament, per tant,
això ja s’està fent i no hi ha hagut massa casos, més en recordo un del 2011 que tant el
Josep Mª Mateo com jo vam intervenir, vam estar en converses amb el jutge i vam
ajudar a una família que tenia altres immobles, cada cas és cada cas i cada cas s’ha
d’estudiar, finalment, van ser recollocats. Vivien 3 famílies en una mateixa casa, però
tenien un apartament a fora, per tant, hi havia opcions. Tot això s’ha d’analitzar
sempre i s’ha d’analitzar cada cas i un que no he comentat és el tercer punt,
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assessorar als afectats a través de les oficines d’ofideute. Això a través dels serveis
socials s’està fent i s’està acollint directament a aquí, però en tot cas, no impedeix
poder votar en favor tot i que sigui una cosa que ja s’estigui fent. Si no recordo
malament, els serveis socials en aquest moment estan analitzant 6 casos. 6 casos en
aquest 2013 que probablement no acabaran en desnonament ni molt menys, però en
aquest moment, el municipi ha tingut molt poca incidència, diguéssim, és un tema
d’actualitat, és un tema que preocupa, preocupa moltíssim, però en el municipi no és
un problema, estès ni és un problema greu perquè, evidentment, però em refereixo
que la crisi fa 6 anys que dura, els pics més alts ja els hem passat, els pics d’aquests
moments i sí que és cert que, en aquest moment, hi ha aquests 6 casos que seguim,
que analitzem i que des de l’Ajuntament, farem tot el possible per si no podem ajudar,
com a mínim no perjudicar més a aquestes persones. No sé si hi ha alguna
consideració més.
Passem a votar la urgència
Sí, aprovada la urgència per unanimitat.
Passem a votar la moció
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la moció per 15 vots favorables manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, del PSC i d’ICV-EUIA i 1 abstenció
manifestada el regidor del grup municipal del P.P, la qual, literalment, diu:
“Antecedents
Arran de l’esclat de la crisi, ara fa 5 anys, i l’augment de l’atur, centenars de
milers de famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves
necessitats més bàsiques, ni fer front a la hipoteca.
Quan es produeix un desnonament, les famílies no només s’enfronten a la pèrdua
del seu habitatge sinó també a una condemna financera per a tot la vida:
l’entitat bancària interpone una demanda i s’inicia el procés d’execució
hipotecària que finalitza amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta queda
deserta (cosa que en l’actual context de crisi succeeix en més del 90% dels
casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 60% del
valor de taxació i segueix reclamant el pagament del deute restant, més els
interessos i costos judicials, a les persones en situació d’insolvència, mitjançant
l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com embargaments als avalistes.
És a dir, a més perdre l’habitatge, milers de famílies s’enfronten a una condemna
financera per a tota la vida que es tradueix en una condemna a l’exclusió socials
i l’economia submergida.
A més, quan el banc adquireix l’immoble aquell que perd el seu habitatge ha
d’abonar l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
també conegut com a Plusvàlua, al seu Ajuntament i que, per tant, no només ha
perdut el seu habitatge sinó que a més ha de suportar un tribut de difícil
assumpció donades les circumstàncies.
Segons l’informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik
(Nacions Unides A)67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012: “A
Espanya s’han executat més de 250.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any
2011 es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia.
Algunes investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) dels
impagament registrats a Espanya tenen relació amb l’atur”.
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L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la
crisis en los órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 2012
s’han iniciat més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 100.000
al finalitzar l’any, amb la qual cosa, se superaran les 4000.000 execucions
hipotecàries des de l’esclat de la crisis.
Atès que l’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les
conclusions presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió
prejudicial sollicita per un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la
normativa espanyola sobre execucions hipotecàries vulnera la Directiva
93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els
contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara a què l’òrgan
judicial suspengui el procediment executiu fins que no s’hagi verificat el caràcter
abusiu d’una clàusula contractual d’aquesta forma s’evita que el consumidor
perdi l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació
posterior.
Atès que els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les
ciutadanes i no poden restar indiferents a la injustícia social derivada de la
insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat i de la pràctica
abusiva de les entitats bancàries.
Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i
democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part
més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en
bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten
dels impostos, sense haver d’assumir cap responsabilitat.
Per tots els motius anteriors el grup polític del PSC de la Roca proposta al Ple de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès l’adopció del següents acords:
7.

Instar el Govern de l’Estat que emprengui les modificacions legislatives que
permetin:

a.

Una suspensió dels desnonaments de la residència habitual al que es
puguin acollir els collectius vulnerables o que es trobin per sota del llindar de la
pobresa.

b.

Promulgar una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil,
adaptada a la Directiva de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de
regulació del sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entre
les mesures, la dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les
entitats bancàries, i la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del
litigi sota una fórmula de lloguer social adreçada als casos de collectius
vulnerables o que es troben per sota del llindar de la pobresa.

8.

Sollicitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment a
l’Ajuntament de la Roca del Vallès una relació dels processos judicials que
podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades dins de la
legalitat vigent.

9.

Assessorar als afectats pels processos d’execució hipotecària amb el suport de
les oficines d’Ofideute creades a nivell comarcal i de la Generalitat.

10.

Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonament
de la residència habitual de persones empadronades en aquest municipi i que es
trobin en una situació de vulnerabilitat o per sota del llindar de la pobresa.
Aquest cessament d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquells
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productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió
contractual.
11.

Acordar la suspensió cautelar de les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana als subjectes passius de collectius
vulnerables o que es troben per sota del llindar de la pobresa, en els casos de
dació en pagament i execució hipotecària d’habitatge únic i habitual pels anys
2013 i 2014.

12.

Notificar aquests acords al President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà
del partit judicial i a la direcció de les entitats bancàries que disposin d’oficines en
aquest terme municipal. “

C) Control Gestió municipal
C.1 Donar compte al Ple de la Corporació municipal de l’informe de la Tresoreria i la
Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès (Període 2013-1T).
Sr. Alcalde.- El tercer bloc de control de la gestió municipal. El punt C-1 és donar
compte al ple de la Corporació municipal de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció
municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès (Període 2013-1T).
Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Bé, donem compte de l’informe d’intervenció en el tema referent a allò
que coneixem tots per la llei de morositat. Serà la segona vegada que ho fem per ple i
demanaria als grups que abans d’interpretar d’una manera errònia la informació que
ara donaré, consultin la informació que estem donant perquè després no surtin
informacions incorrectes en mitjans de comunicació i que puguin demostrar la falta de
rigor i de coneixement del que demana el Ministeri. Dit això que crec que no està de
més dir-ho perquè l’última vegada algú va fer una interpretació bastant incorrecte i va
arribar a dir coses que no eren veritat, passo a informar de la informació que ens
demana el Ministeri, que és un en concret i qui tingui l’oportunitat que es miri quina és i
com es calcula i després perquè no hi hagi la possibilitat que algú mal interpreti
aquesta informació, doncs aclariré els números que tinc. Pagament realitzats en el
primer trimestre:
El període mig de pagament, allò que el ministeri anomena PMPE, és de 60,81 dies. Els
pagaments realitzats en el trimestre dins del període legal 208, interessos de demora
satisfets en el primer trimestre 0 €.
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre. Allò que
el Ministeri anomena PMP 302,50.
Allò que el Ministeri anomena PMPE, període mig de pendent de pagament excedit,
304.80.
De la relació de factures o documents justificatius pendents del primer trimestre del
2013 i que es troben fora del període legal de pagament. A final de trimestre s’observa
el següent detall:
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-tenim 44 factures de Help Guau que, com saben, estan en contenciós administratiu.
-Tenim una factura d’Incasòl que és aquella que, al final, queda amb 117.000 €, que
està pendent de pagar però que ja està l’ordre de pagament donat.
-Tenim 24 factures de Sorea pendents del tancament del tema del cànon amb Sorea.
-Teníem 4 factures d’IGE que s’han solucionat el mes d’abril, si no recordo malament i
que em sembla que algú de vostès ha fet esment a alguna resolució en aquest sentit.
.Tenim 3 factures de Classic Iberica que ara les comentaré
-Tenim una factura amb venciment anterior a l’any 2011
-5 amb venciment de l’any 2012 i 310 factures amb venciment del 2013, la qual cosa
no vol dir que estiguin fora del termini de pagament.
Aquestes 3 factures de Classic Ibèrica no es poden pagar perquè estan intervingudes
judicialment perquè l’empresa està en un procés de concurs de creditors. Existeix una
factura del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per valor de 180 € que ja està
pagada al desembre del 2012. S’haurà de donar de baixa aquesta factura. Nosaltres
estem donant la informació tal com surt del programa informàtic del que disposem i
hem vist i comprovat que el programa informàtic té una cosa que no acaba de
funcionar massa bé i aquesta seria una d’elles.
Les factures d’IGE també s’hauran de donar de baixa perquè s’ha arribat a un acord
amb l’empresa el dia 18 de març i es va pagar el deute real.
Existeix una factura de Gas natural que ja ha estat solucionada al mes d’abril, era una
factura que no era conforme.
Respecte al resum de factures o documents no justificatius no reconeguts en més de
tres mesos del primer trimestre de l’any 2013, en total tenim 428, 49, això és el període
mig d’operacions pendents de reconeixement, factures no conformades.
De la relació de factures de documents justificatius no reconeguts en més de tres
mesos,en el primer trimestre s’observa el següent detall 44 de Help Guau, 1 d’Incasòl i 1
de Gas Natural que és aquesta de 63.000 € que està solucionada.
Aquesta és la informació que s’envia al Ministeri, tal com el Ministeri la demana. A part
d’enviar al informació al MInisteri a Madrid, s’envia també informació a tutella
financera, concretament, l’informe correspon al primer trimestre de l’any 2013, diu:
Que els pagaments realitzats durant el primer trimestre de l’any 2013 dins del terminis
legals són 203, la resta de pagaments són 208, els pagaments totals durant el trimestre
són 411 i les obligacions pendents de les quals estiguin pendents de la data de
tancament són 283, tal com demana la tutela financera de la Generalitat.
Comentaris a fer:
Allò que el Ministeri anomena PMP és una mitja ponderada, és una mitja aritmètica,
per tant, no són dies de pagament real. El Ministeri pondera el pagament en base a
l’import de la factura, volo dir que poden sortir dies que siguin superiors als reals o que
siguin inferiors a la realitat. Aquest valor. Aquest PMP, que ja ho he dit abans, són 81,41
dies. La realitat, la mitja aritmètica de pagament de l’Ajuntament són 27,94 dies, per
sota dels 60 dies. Si traiem d’aquestes relacions que surten i que hem d’enviar al
Ministeri i a tutela financera les factures de BB Serveis i les factures d’IGE que han estat
pendents de solucionar per al tema d’aquests ajustaments que tant amb IGE com
amb BB serveis teníem, hem de dir que la mitja, aquesta mitja ponderada, al PMP del
Ministeri de l’any 2012 és de 65,98 dies i la mitja aritmètica és de 57,82. Això baixa en
factures del 2013 a 17,32 dies en mitja ponderada que es converteixen en 24,11 dies en
mitja aritmètica en aquest cas la mitja ponderada és inferior perquè teníem una
factura d’un import elevat que es va pagar abans del seu venciment.
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Informar també que aquesta informació la donem tal com surt en el programa
informàtic. Hi ha una modificació important en aquesta informació que s’ha d’enviar al
Ministeri i és el Decret 4/2013 que ja no dóna 30 dies per pagament de factures, sinó
que està donant 30 dies per conformar les factures i 30 dies més per pagar. Això és un
decret, el Decret 4/2013, que crec que és es començava a aplicar el mes de març
d’aquest any, per tant, el pagament de les administracions, per entendre’ns,
legalment deixa de ser 30 dies i passa a ser 60 dies. El programa informàtic que està
donant la informació ha tingut en compte només 30 dies, és una informació que teniu
tots els grups a la vostra disposició tingueu en compte que la informació és la que és i
sobretot que tothom sigui curós amb l’ús d’aquesta informació per no dir coses que no
són. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari sobre aquesta
informació?
Sr. Fernández.- Sí, home, ens ha sobtat que l’altra vegada, penso que vam poder
disposar els regidors i aquesta vegada no l’hem disposat.
Sr. Álvarez.- No tenen còpia de...
Sr. Fernández.- No tenim , no estava adjuntat. No sé si ...
Sr. Alcalde.- No, jo tampoc ho tinc ...
Sr. Fernández.- no, no entenc que els regidors. No sé si per tots aquests comentaris i
puntualitzacions han tingut alguna cosa a veure amb això o ha estat un oblit. No ho sé,
amb el to que ho ha fet em temo que ha estat toc d’atenció. Crec que no té sentit, ha
estat bé les explicacions que ha fet, són correctes i s’agraeixen per aclarir aquests
aspectes, però crec que hagués estat lo normal d’una cosa que es dóna compte que
formés part de la documentació del ple. Ens ha sorprès molt.
Sr. Alcalde.- farem arribar aquesta documentació que, evidentment hi hauria de ser i,
fins i tot, els regidors de govern no la tenim. Farem arribar la documentació perquè
tothom en disposi i en tot cas, ens quedem amb les explicacions del regidor d’hisenda
que han estat prou clarificadores i que, per tant, ens permetran analitzar aquesta
documentació correctament.
C.2. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- Anem al següent apartat. Bé doncs passem al punt C-2, resolucions
d’alcaldia en matèria de personal.
HI ha 3 que és el nomenament de la Sra. Almudena Naranjo Milrado com a funcionària
interina, tècnica d’administració general, a jornada completa des del dia 1 de maig
fins al 31 de desembre.
El nomenament de la Sra. Assumpta Jo Ambrós, auxiliar administrativa, en règim de
funcionària interina jornada completa a efectes del de l’1 de maig fins al 31 de
desembre i declarar al Sr. Gervasio Gómez Lombera. Perdó, declara no, declara
prioritari contractar ... del contracte laboral i a temps complert, com a peó, en
substitució del Sr. Gervasio Gómex Lombera, contractar al Sr. Miquel Salas Collado des
de l’1 de maig fins no hi ha data... fins la incorporació del titular de la plaça, el qual
està de baixa per IT. Algun cometari ?
C.3. Resolucions d’alcaldia
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Sr. Alcalde.- Sobre les resolucions d’alcaldia, algun comentari? Alguna resolució?
C.4 Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Informes d’alcaldia no n’hi ha. Mocions de control tampoc. Passaríem a
l’apartat de prec i preguntes.
C.5 Mocions de Control
S’acomiaden del Ple els regidors/es: Montse Ametller, Marta Pujol i Jordi Fortí.
C.6 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Algun prec, alguna pregunta?
Sr. Fernández.- 2 preguntes, bé 2 precs. No són molt ...
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández ?
Sr. Fernández.- Són molt senzills: un, parlem molt del tema de l’enllumenat i
m’agradaria que el regidor encarregat de serveis passés pel tram del carrer Prat de la
Riba, entre la cruïlla del carrer Espronceda i l’entrada de l’IES, aquella zona, la vorera
direcció nord a la dreta està absolutament fosca i ja he trepitjat algunes cagades de
gos i és una zona prou cèntrica perquè estan una sí una no, però en aquella zona, tot
aquell tram que són uns 20 o 30 metres, no hi ha llum, per tant, ho dic perquè de
vegades, hem anat discutint i al final ja m’he cansat i ho porto a ple perquè no se
soluciona i després el segon, hi havia un veí que havia vingut avui aquí i que volia
manifestar-ho. Ha hagut de marxar perquè clar, a les hores que acabem ja no són
perquè la gent aguanti, que és que la plaça Sant Jordi està en una situació
absolutament nefasta, és a dir, és un sot darrera un altre i les 2 sortides que té, sobretot
la sortida més tocant al carrer Prat de la Riba algun dia deixarem el cotxe a alguna de
les persones que utilitzem i tota la plaça està en una situació que hem deixat que
degradi a un nivells que els sots ja són perillosos.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Prenem nota i ho analitzarem. Sr. Julio
Caña ?
Sr. Julio Caña.- Jo aprofitant el que diu el meu company del tema de l’enllumenat, allà
a la Torreta passa exactament el mateix en algun carrer, en un tram que està
concretament a la meva porta, és curiós però és així no vull pensar malament, a veure
quin és el carrer que baixa del casal, Ramon i Cajal fins l’altra punta.
Sr. Josep M. Mateu.- Pel tema de la illuminació, es veritat que degut a les restriccions
pel tema de l’estalvi energètic però gent que ha vingut i bé per instància o bé ha
vingut i ha demanat que reviséssim el seu cas concret es mira i si hi ha alguna
possibilitat es dóna la llum, això no té que ser un problema. Per tant mirarem el tema
que tu dius i el d’en Carles, digueu-me ara el lloc que dieu i jo ho miraré demà, no hi
ha cap problema a mirar-ho.
Sr. Miquel Estapé.- En el darrer ple vàrem presentar una moció relatiu a reclamar
deutes a les diferents administracions que tenen deutes amb l’Ajuntament de la Roca,
no ho hem presentat en el dia d’avui, no perquè ens haguem oblidat sinó perquè el
ministre Montoro, no tot és dolent del govern del PP de l’Estat, ho ha anunciat que
això ho farà per llei i obligarà a que les administracions que tenen deutes amb als
ajuntament satisfacin aquests imports.
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Dit això un parell de consideracions, una és adreçada a vostè Sr. Ros, és el valor que a
vostè li mereixen les resolucions o els acords que pren aquest consistori com a màxim
òrgan de representació polític i democràtic del municipi. Vostè té la intenció de
respectar i complir els acords que es prenen en les sessions plenàries amb tots els
regidors aquí presents? Mocions que s’aproven i mocions que tenen una sèrie
d’accions, em refereixo a dues mocions que s’han aprovat en aquest plenari i que
veiem que no van camí de complir-se. Una referent, que es va aprovar al mes de
gener, i es referent a crear tot un conjunt d’horts urbans en el municipi a on hi havia
una primera acció en un termini de tres o quatre mesos, que ja ha expirat, per fer una
proposta d’espais, d’ubicació a on es podien installar aquest horts urbans, només era
la proposta, ha passat el termini i no s’ha complert. I una altra és la que vam aprovar,
ara fa més d’un any, relativa a reduir despeses en l’àmbit de la comunicació i,
concretament, en l’àmbit de les televisions públiques i es feia una proposta molt
concreta en el sentit que les dues televisions comarcals es fusionessin per tal de reduir
despeses, i sinó es produïa aquesta fusió i aquesta reducció de despesa en aquest
àmbit l’acord de ple deia que sortiríem del consorci que gestiona VOTV. Té la intenció
de complir aquests acords del ple.
I un parell de comentaris més respecte el rigor, jo crec que no són hores ara per discutir
els temes dels terminis de pagament Manel, si vols ho parlem en un altre moment, però
per a mi, molt simplement, el termini mig de pagament ha d’incloure les factures que
pago i les que no pago no només unes, no entraré en més detalls, el que sí que volia
també és fer una menció, respecte temes de rigor, podria fer una llarga llista però per
exemple, vostè ha fet un comentari respecte el Carrer Major, dient que estàvem en
contra, jo li he de recordar que el Carrer Major es va poder portar a terme perquè el
nostre grup municipal va votar a favor del projecte sinó haguéssim votat a favor del
projecte, no s’hauria pogut portat a terme. Li demano més rigor estàvem a favor
d’aquell projecte, vàrem votar a favor, podríem haver votat en contra i no s’hagués
pogut fer, no vàrem votar a fer que l’Ajuntament financés la major part d’aquesta
despesa i vam demanar que s’apliqués els mateixos criteris de repartiment de
contribucions especials que s’havia aplicat a la majoria de veïns del municipi, una
miqueta de rigor, sí que estàvem a favor del projecte.
També voldria fer un comentari respecte el projecte de l’anella viària, molt breu, hem
demanat tres vegades veure l’expedient, tres vegades, la darrera vegada em sembla
que va ser fa dues setmanes o l’anterior, la darrera vegada que vàrem venir aquí.
Quan diem veure l’expedient és veure l’expedient complert, és un dret que tenim com
a regidors, és un dret, en les tres vegades no hem pogut veure l’expedient, en dues
sens ha presentat un document de deu o quinze fulls que no justifica el cost de 30.000
euros que ha pagat la Diputació per la redacció pel Pla de Mobilitat i la darrera
vegada els que sens va dir és que es penjaria al web, és cert que vàrem rebre un
correu electrònic dient que es penjaria al web però tot i aquest correu electrònic,
nosaltres vàrem insistir per escrit, que és com s’han de fer les coses formals a
l’administració, dient que volíem veure l’expedient i no l’hem pogut veure i tornem a
intentar-ho una altra vegada, volem veure l’expedient complert. El que sí hem pogut
veure és un document d’aquest expedient que és l’informe final de la Diputació, com
que és una mica tard no entrarem en anàlisis d’aquest document però hi ha moltes a
coses a dir que, diguéssim, no coincideixen amb afirmacions que vostè ha fet sobre
totes les bondats d’aquest projecte. I, finalment, Sr. Ros jo li recordo que les lleis les
aproven els representants polítics, i els polítics estem per fer política i respectar les lleis i
en aquesta sessió plenària, a part de que tots tenim la llibertat de parlar d’allò que
creiem més convenient pel bé del municipi, a part d’això, parlem de projectes polítics i
també parlem de lleis i de compliment de lleis.
Sr. Alclalde.- Gràcies Sr. Estapé. El Sr. Josep M. Mateo ha contestat ja les preguntes del
Sr. Julio Caña i del Sr. Carles Fernández. El Sr. Santi Raimí contesta el tema dels horts
urbans.
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Sr. Raimí.- A la moció que vareu presentat al gener referent als horts urbans, i corregiume si m’equivoco, jo vaig dir des de l’equip de govern és una idea que a més hi
creiem i estem treballant, el termini que es posa a la moció és un termini just, és just,
necessitem una mica més de temps per estudiar aquesta possibilitat, no us vàreu
manifestar si la meva petició us semblava bé o no, jo pensava que sí però veig que no,
però en tot us informaré, el primer que un es qüestiona quan analitza un tema com
aquest és una pregunta molt òbvia que se li ha de donar una resposta i és i d’on
agafaré l’aigua, l’agafaré de reg o l’agafaré de xarxa? La base que donarà resposta
requereix una anàlisi amb els pros i els contra de cadascuna de les possibilitats i entenc
que tots arribarem a la mateixa conclusió, que l’aigua ha de sortir de reg i això limita
molt les possibilitats d’ubicació de la zona d’horts urbans, en tot, no fa gaire sens va
proposar un possible lloc, que encara no he anat a veure’l físicament per analitzar-lo,
que està molt a prop de les Hortes, la idea ja ho sabeu l’hem manifestat més d’una
vegada i és que la ubicació de la zona d’horts urbans més adequada seria les Hortes
quan estigui desenvolupat el pla, mentrestant pensem en una prova pilot amb una
superfície més petita amb horts més petits, veure quina és la resposta ciutadana i
sobretot quin és el cost de la inversió per adaptar una zona per horts no sigui molt
elevat, és el que estem treballant, aquesta zona que creiem que pot ser una bona
zona creiem que pot ser una bona zona l’hem d’acabar d’analitzar, no vol dir que
hagi de ser aquesta, però al mateix temps jo només us vull dir una cosa jo veig que
aquest tema us importa molt, com a nosaltres, però us agrairia que ja que us importa
tant si heu pensat en alguna zona en concret, en alguna metodologia, en algun
contacte, alguna empresa que es dediqui doncs en el facilitéssiu, podem tenir una
reunió amb el tècnic que està portant aquest tema, amb mi mateix, sinó hi ha cap
problema i quan haguem analitzat aquesta zona ens posarem en contacte, ens
assentarem, us ho explicarem i la valorarem i si teniu altres llocs no dubteu en posar-vos
en contacte, ens ho dieu, la qüestió és valorar-ho tot, potser hi ha llocs que nosaltres
no sabem veure, i vostès, a qui tant interessa el tema, sí, doncs a la vostra disposició
estem, i ja està.
Sr. Alcalde.- El Regidor d’Hisenda contesta sobre el tema dels deutes. Hi ha regidors
que marxen que no tenen preguntes que respondre. Contesta també sobre el tema
Vallès Oriental Televisió i sobre el tema del termini mig de pagaments. Obligar a la
Generalitat a satisfer deutes, suposo que es refereix si els hem reclamat o no.
Intervé el Sr. Estapé però no és possible fer la transcripció.
Sr. Alcalde.- En tot cas es pot explicar en quina situació es troben els deutes de
l’Ajuntament.
Sr. Álvarez.- Respecte al tema del Sr. Ministre Montoro, és cert que ha dit que té la
intenció d’aprovar un nou pla de pagaments, diuen de proveïdors però en aquest cas
serà que les administracions superiors liquidin els deutes que tenen amb ajuntaments
bàsicament. Jo he preguntat per intentar aconseguir una concreció per saber què vol
dir exactament aquesta notícia. No està clar que el que vulgui dir és realment allò que
ens aniria bé a nosaltres, que ens paguessin o que ens donessin els diners de totes
aquelles subvencions que estan pendents de pagar per part de la Generalitat a
l’ajuntament, per tant, ja veurem el que traiem en clar de tot això.
Respecte els dies de pagament, jo ja he dit el que havia de dir, la informació que
enviem al ministeri és la que ens demana el Ministeri, és una informació que surt
automàticament del programa informàtic, fins i tot, hi ha unes factures que no han de
sortir i surten i a l’informe es fa esment d’aquest fet. No s’entra manualment la
informació sinó que surt automàticament. Aquest període mig de pagament és una
mitja ponderada, per tant, no són dies reals i això suposo que ja ho saps perquè a tu, a
vostè vaja, també li passarà el mateix al consell comarcal i sortiran xifres que no són les
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reals perquè la mitja ponderada pot fer que surtin informacions que siguin les correctes,
els dies de pagament reals són els que he comentat i he volgut aclarir i deixar molt clar
perquè ningú s’equivoqui. Una dada que no he donat, i que ara em ve al cap, és que
la factura que aquest any hem trigat més a pagar ha estat una factura que hem trigat
seixanta-tres dies, seixanta-tres dies, per tant, ens agradaria estar millor però no estem
tan malament, i en quant sigui d’aplicació aquest decret que crec que és el 4/2013,
crec que no m’equivoco, tindrem trenta dies més trenta dies, pràcticament arribarem
als seixanta dies, jo crec que al pas que anem complirem amb allò que ens demana el
Ministeri. Les factures que estiguin pendents de pagament perquè hi ha contenciosos,
les d’IGE i les de BB Serveis ja no sortiran perquè aquests temes ja s’han tancat i suposo
que la factura aquesta tan important de l’Incasòl en el segon trimestre d’aquest any
tampoc sortirà, però en tot cas, també expliquem que si les tenim donem l’explicació
de perquè poden sortir aquestes xifres.
Respecte el tema del Carrer Major, un pot vestir i un pot ser més rigorós o menys, el que
vulgueu, però el Carrer Major no es va fer perquè vosaltres vàreu voler, sinó perquè
algú altre va voler i no vau ser precisament vosaltres.
Respecte el tema de VOTV, nosaltres entenem que estem complint allò que vam
aprovar i és per un motiu i és perquè, això suposo que també ho sabeu ha sortir en
premsa, però és de coneixement públic, s’han iniciat converses entre les dues
televisions comarcals per iniciar a treballar conjuntament, de fet ja s’estan fent coses
conjuntament, estan compartint espais i programes, creiem que es va en la línia que es
va plantejar aquell dia. Nosaltres també aquell dia, i vull també, crec recordar
correctament el que vàrem dir, nosaltres érem partidaris i així ho portàvem en el nostre
programa electoral, de fer una televisió pública i la nostra televisió pública era VOTV,
fer una televisió pública directament nosaltres després del canvi tecnològic que va
suposar el canvi de la senyal analògica a la digital amb tot el tema de la TDT era
pràcticament inviable i, per tant, el tema de continuar amb el Consorci de VOTV era
interessant. Continuem pensant que el ciutadà té dret a conèixer les coses que es fan
des de l’Ajuntament i una manera molt bona d’explicar i de la informació de tot allò
que es fa arribi al ciutadà sigui a través de la tele, d’una tele que a més sabem, els
indicadors d’audiència. Ens els van passant de tant en tant, es veu bastant a la Roca,
sí, sí, així sabràs pel que fa a les televisions que no són de l’àmbit estatal VOTV és la més
vista a la comarca. Això no és una dada de només aquest any, sinó que ja es donava
l’any passat, realment, no va ser una mala decisió aquella que vam prendre tots,
vosaltres també, ara fa un parell de mandats per informar, nosaltres no estem
descontents amb el que està passant i veiem que és un bon mitjà perquè la gent
conegui al que s’està fent. Les administracions han de dedicar diners a comunicar
perquè sinó l’obra de govern no arriba als ciutadans, per tant, creiem que anem pel
bon camí i creiem que les dues televisions s’acabaran fusionant al final, en les reunions
periòdiques que tenim amb el consell de direcció de la televisió aquest tema surt
perquè entre d’altres ajuntaments la Roca és un dels que fa que surti, són coneixedors
la resta de membres del consorci de que és interessant que es comenci a treballar i
que cada més es treballi amb la tele de Mollet, el problema el tenen a Mollet que
tenen una televisió que està completament desmanegada a nivell de costos i de
despeses la nostra encara pot passar i crec que ho he dit tot.
Sr. Alcalde.- Per aclarir el que queda pendent, al Sr. Julio Caña només fer-li un
comentari, just tocant de casa meva, hi ha un fanal apagat aquest fanal serà l’últim
que es torni a engegar i em sap greu per la veïna que em va demanar que el féssim
altern, serà l’últim que es posi en marxa. ..
Sr. Caña.- Si us plau, Sr. Ros jo també estic disposat a que sigui l’últim que s’apagui però
clar les queixes em vénen dels veïns del costat meu.
Sr. Alcalde.- Lògic, a mi també em vénen dels veïns.
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Sr. Julio Caña.- Jo ho haig de dir aquí és la meva obligació.
Sr. Alcalde.- Sí si i el regidor s’ha compromès a comprovar-ho i si es detecta que s’han
d’engegar s’engegaran. Sr. Estapé respecte el tema que ha de satisfer la Generalitat
cap els ajuntament, com li ha dit el regidor d’hisenda estem esperant poder cobrar
aquests imports, però em preocupa que amb la situació d’ofec a que s’està sotmetent
a la Generalitat, em preocupa ha de ser molt difícil saber quines són les prioritats, ha
de ser molt difícil quan no es disposa de diners decidir cap a on es dirigeixen aquests
diners, l’Ajuntament de la Roca va trampejant tant de bo els tinguéssim però si per
pagar als ajuntament per obligació legal es deixa de pagar als mestres, o es deixa de
pagar als bombers o es deixa de satisfer els hospitals es pot entrar en una dinàmica
molt perillosa que forma part de l’ofec que està patint aquest país.
Valor de les resolucions, dos regidors li han contestat perfectament com s’actua amb
les mocions que aprova aquest plenari que em mereix el màxim respecte, el màxim
respecte, es compliran, es compleixen totes, els horts urbans estan plantejats al pla de
les Hortes, com bé li ha dit el regidor de medi ambient però a més s’han buscat altres
opcions i arribarà el moment que es faci potser no com a vostè li agradi ni a on a vostè
li agradi però es faran.
Com li ha explicat el regidor de noves tecnologies, la televisió s’ha fet un acord a
analitzar de possible fusió i, evidentment, no es pot fer en dos dies i ja veurem com
acaba, el procediment està obert i anem en la línia i en l’esperit d’aquella moció.
Un comentari també sobre el Carrer Major, el Carrer Major s’aprova en Junta de
Govern, per tant, al govern no li calia cap altre grup per aprovar-lo es va portar a ple
per la importància de l’actuació que es feia i es va aprovar per unanimitat, sinó
recordo malament, però la predisposició dels veïns a satisfer unes quotes és la que va
quedar minada i per tant, l’Ajuntament de la Roca va perdre uns diners de
finançament pels quals sí que calia anar ple i pels quals el plenari no tenia majoria
perquè dos regidors complien amb el seu deure d’abstenció, aquí hi ha molt a dir i no
són les hores per dir-ho.
Sobre l’anella viària, l’expedient que demanen entenc que és el de l’estudi de
mobilitat perquè un expedient de l’anella viària en si no existeix ...
Els regidors del grup municipal del PSC abandonen el ple
Sra. Secretària a la 1:10 de la matinada s’aixeca
l’abandonament del ple pels regidors del PSC.

la sessió, faci

constar

I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 1hores i 10 minuts del dia 31 de maig d’enguany
en l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.
El president

La secretària

Rafael Ros Penedo

Dolors Melero Guirao
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