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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA  27 DE NOVEMBRE DE 

2014. NÚM. 10/2014 

 

 

ASSISTENTS: 

 

Alcalde:     Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 

Regidors:   Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 

  Sr. Santiago Raimi i Fortuny del Grup Municipal de CIU 

Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU 

Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU 

Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU 

Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 

Sr. Albert Gil Gutiérrez del grup muniicpal d’ERC 

Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 

Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC 

Sr. Julio Caña i Fernández 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 

Sra. Matilde Muñoz Carrión, 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 35 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a la 

Sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i 

Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 

sotasigna, la secretària, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum legal 

necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, 

amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso a la realització de la Sessió 

Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les 20.30 hores. 

 

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència excusada de la Sra.  Caterina Palma i Rovira 

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 25 de 

setembre de 2014 i de la sessió plenària extraordinària de 23 d’octubre de 2014. 

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

 

B-1. Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2014. 

 

B-2. Petició d’ampliació a 120 mesos la devolució de la participació dels tributs de l’estat 

dels anys 2008 i 2009.  

 

B.3.- Revisió preus servei neteja viària.  
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B.4- Desestimació de la petició de recusació de l’Alcalde en relació als procediments 

administratius relatius a la finca emplaçada al carrer València, núm. 34, instats per la 

Comunitat de propietaris del carrer València, núm. 38. 

 

B.5- Adhesió al manifest institucional “dia internacional per a l’eliminació de la violència 

envers les dones”. 

 

B.6- Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a 

favor de la Fundació Privada Vallès Oriental al servei de la persona amb discapacitat 

intel·lectual.  

 

B.7- Ratificació inicial de l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci del Parc 

Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc 

de la Serralada Litoral en data 19 de novembre de 2014. 

  

B.8- Mocions presentades pel grup municipal socialista: 

 

B.8.1) Defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones. 

B.8.2) Defensa i suport als clubs esportius de base. 

 

 

C) Control Gestió municipal 

 

C.1-Dació de compte de la remissió al Ministeri d’Hisenda del seguiment  del Pla 

d’Ajustament  que correspon a l’exercici del període 2014-3T.  

 

C.2-Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el 

compliment dels indicadors de morositat del període 2014-3T.  

 

C.3- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1142/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 21/2014, tota la modalitat de transferència de 

crèdit. 

 

C.4- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1143/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 22/2014, tota la modalitat de generació de 

crèdit. 

 

C.5- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1144/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 23/2014, tota la modalitat d’ampliació de crèdit. 

 

C.6- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1155/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 24/2014, tota la modalitat de generació de 

crèdit. 

 

C.7- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1158/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 25/2014, tota la modalitat d’ampliació de crèdit. 

 

C.8- Resolucions d’alcaldia en matèria de personal   

 

C.9- Resolucions d’alcaldia 

 

C.10- Informes d’alcaldia 
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C.11- Mocions de Control 

 

C.12-  Precs i preguntes 

 

 

 

Sr. Alcalde.- Bona tarda, donem inici a la sessió plenària ordinària de 27 de novembre de 

2014, quan són les 20 hores i 35 minuts.  Excusem assistència de la Sra. Cati Palma per una 

indisposició. 

 

B) Assumptes de tràmit 

 

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 25 de 

setembre de 2014 i de la sessió plenària extraordinària de 23 d’octubre de 2014. 

 

Sr. Alcalde.- Passem al primer bloc d’assumptes de tràmit amb un sol punt que tracta de 

l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 25 de 

setembre de 2014 i de la sessió plenària extraordinària de 23 d’octubre de 2014. 

 

Algun comentari sobre les actes? Doncs les passem a votar individualment.  

 

Passem a votar la del 25 de setembre. 

 

Es sotmet  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 25 de setembre 

de 2014 a votació, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents a la sessió. 

 

Passem ara a la de la sessió extraordinària de 23 d’octubre. 

 

Es sotmet  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària de 23 d’octubre de 

2014 a votació, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents a la sessió. 

 

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

 

Sr. Alcalde.-  Passem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o 

mocions resolutòries amb 8 punts de l’ordre del dia i el darrer amb 2 punts.    

 

B-1. Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2014. 

 

Sr. Alcalde.-  El primer punt tracta de  l’aprovació de la xifra de població a data 1 de 

gener de 2014. La xifra en aquella data era de 10.518 habitants, dels quals 5292 eren 

homes i 5.226 dones. Algun comentari sobre la xifra de població. En altres ocasions, 

intentava veure la xifra de població per veure si havia evolucionat, però avui no m’ha 

estat possible i, per tant, no els puc transmetre aquesta dada. 

 

Passem a votació 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment, 

diu: 

 

“Confeccionat el resum numèric a data 1 de gener del 2014 dels habitants 

empadronats en el municipi.  
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Vist l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

Vist l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d´11 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.  

Vista la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria del Ministeri de la 

Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional 

d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local per la qual es dicten 

instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i 

sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.  

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 la revisió anual del Padró municipal d´Habitants del municipi de la 

Roca del Vallès a data 1 de gener de 2014, amb un total de 10.518 persones, segons el 

resum que s’expressa a continuació: 

 

NOMBRE D´HABITANTS -  1 de gener de 2014 

 

Homes ……… 5.292 

  Dones ……… 5.226 

 

         Total  ......... 10.518 habitants 

 

SEGON.- Comunicar a l’Institut Nacional d’Estadística la xifra de població a 1 de gener 

de 2014, d’acord amb el procediment degudament establert a l’efecte. ” 
 

 

 

B-2. Petició d’ampliació a 120 mesos la devolució de la participació dels tributs de l’estat 

dels anys 2008 i 2009.  

 

Sr. Alcalde.- El segon punt tracta de la petició d’ampliació a 120 mesos la devolució de la 

participació dels tributs de l’estat dels anys 2008 i 2009. Té la paraula el regidor d’Hisenda, 

el Sr. Manel Álvarez.  

 

Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Es tracta d’aprofitar la possibilitat que ens dóna un 

Decret llei, concretament el 12/2014 de 12 de setembre, que estableix  la possibilitat 

d’ampliar en 120 mensualitats més el reintegrament dels saldos corresponents a la PIA dels 

anys 2008 i 2009. Com saben estem retornat la PIA de l’any 2008 i 2009 que va resultar 

negativa. S’havien de retornar diners. En principi, el govern va aprovar que aquests diners 

es retornessin en 5 anys. En posterioritat es va fer una ampliació i va duplicar aquest termini  

10 anys, que és el termini que tenim actualment i amb aquest nou Real decret llei de 12 

de setembre, el que ens dóna és la possibilitat de tornar aquests diners, no a 10 anys, com 

en principi, teníem previst, sinó retornar-los a 20 anys. Els indicadors que han de complir els 

ajuntaments per entrar, per obtenir aquesta possibilitat els estem complint sobradament i, 

per tant, el que demanem és aprovar aquest expedient de petició d’ampliació a 10 anys, 

amb 120 mensualitats del reintegrament de saldos deutors dels anys 2007 i 2008. Gràcies. 
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Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Cap comentari passem a 

votació. 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment, 

diu: 

 

“VIST que la Disposició addicional única-Reintegraments del saldos deutors resultants a 

càrrec de les Entitats locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs 

de l’Estat dels anys 2008 i 2009, del Reial decret llei 12/2014, de 12 de setembre, pel 

qual es concedeixen suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, en el pressupost dels 

Ministeris d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, d’Educació, Cultura i Esport, de 

Foment i d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, estableix la possibilitat d’ampliar 

en 120 mensualitats el reintegrament dels saldos deutors resultants de la participació 

en tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009. 

 

VIST que de l’informe de la Intervenció municipal (fet en castellà, per agilitat en la 

transmissió de les dades posteriors al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), de 

data 01 de novembre de 2014, es conclou que concorren tots els requisits regulats en 

la disposició per a l’aprovació de l’expedient de petició d’ampliació en 120 

mensualitats del reingregament dels saldos deutors corresponents a la participació en 

tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009. 

 

VIST que d’acord amb l’apartat 3r. de la Disposició addicional única del Reial decret 

llei 12/2014, de 12 de setembre, pel qual es concedeixen suplements de crèdit i crèdits 

extraordinaris, en el pressupost dels Ministeris d’Assumptes Exteriors i de Cooperació, 

d’Educació, Cultura i Esport, de Foment i d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 

determina que la sol·licitud haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació municipal. 

 

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’expedient de petició d’ampliació en 120 mensualitats del 

reintegrament dels saldos deutors corresponents a la participació en tributs de l’Estat 

dels anys 2008 i 2009. 

 

SEGON.- ORDENAR a la Intervenció municipal el seu compliment, abans de la data del 

30 de novembre de 2014.” 

 

 

B.3.- Revisió preus servei neteja viària.  

 

Sr. Alcalde.- El tercer punt de l’ordre del dia tracta de la revisió de preus del servei de 

neteja viària. Té la paraula el regidor d’Hisenda, el Sr. Manel Álvarez. 

 

Sr. Álvarez.- L’empresa que dóna el servei de neteja viària, la mercantil Urbaser, ens va 

entrar una sol·licitud amb data 28 d’octubre de 2014, en la qual ens demanava una 

revisió de preus per a l’any 2015 en base al contracte que tenim en vigor. Aquest 

contracte té una revisió de preus en base a una forma polinòmica amb tres factors, si no 

recordo malament, un és l’IPC, l’altre és el preu del combustible i el tercer és el cost de 

personal. Tant el cost de combustible com l’IPC, que en aquest cas resultaven amb un 
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índex negatiu, però el cost de personal ha tingut un petit increment, però l’ha tingut i el 

que ens proposa i s’ha comprovat per part dels tècnics que elaboren el contracte, és que 

l’increment que ens demanen és correcte i aquest increment el que suposa és un 

increment respecte del 2014, per tant, de l’any actual de 150,12 euros anuals i què vol dir?  

Que el contracte de neteja viària de l’Ajuntament de la Roca per a l’any 2015 tindrà un 

increment de 150 € respecte del cost actual. S’ha comprovat, tal com he comentat que 

la xifra és correcta, està informat favorablement i el que toca perquè el contracte que es 

va aprovar per plenari, doncs portar-lo a l’òrgan que va aprovar aquest contracte i en 

aquest cas demanem l’aprovació d’aquesta modificació i la resta de temes que és 

informar traslladar la còpia de la resolució de l’òrgan a la mercantil i traslladar també 

còpia de la resolució a l’àrea de Territori i Sostenibilitat  i als  Serveis econòmics 

d’intervenció de l’Ajuntament de la Roca. Gràcies.  

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Sr. Carles Fernández?  

 

Sr. Fernández.- Un breu comentari. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt perquè el 

nivell de satisfacció sobre la neteja viària. La que passarem nosaltres i la que passarem a 

part dels comentaris de molta gent no és gens satisfactòria fora d’aquest darrer cap de 

setmana que en una zona del municipi s’ha fet una gran neteja per donar compliment a 

una visita que vam tenir aquest cap de setmana, però hi ha moltes zones del municipi on 

no es veu passar el Servei de neteja. Això és el que ens arriba per part de molt veïns. Hi ha 

una zona que queda més o menys coberta que és una zona cèntrica, però a Santa Agnès 

hem rebut moltes queixes, a la Torreta també hi ha queixes importants i en el nucli de la 

Roca centre fora del que és estrictament la part més cèntrica, doncs també hi ha poca, 

es veu poca presència d’aquesta empresa, per tant, davant d’aquesta situació i 

d’aquesta insatisfacció nostra i que ens arriba per part dels veïns, nosaltres no podem 

donar suport a aquest increment que és purament, no és significatiu, no és per un fet de 

l’increment, sinó és pel fet de la percepció que s’està tenint en el que aquest servei 

aporta al municipi.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Per la naturalesa del seu comentari, que no té 

massa a veure amb l’increment, com molt bé ha dit vostè al final, li passo la paraula al 

regidor d’Espai Urbà, el Sr. Josep Mª Mateo, que li respondrà a les seves consideracions.  

 

Sr. Mateo.- Sí, bé si com has comentat tu mateix Carles, una cosa és el tema econòmic 

administratiu del contracte, que lògicament està contemplat i  s’ha de modificar com va 

comentar el Manel i un altre tema és el servei que estem rebent al municipi, aleshores 

quan, puntualment, se’ns ha encaixat o bé de Santa Agnès o de la Roca o de la Torreta 

de la neteja viària doncs s’ha fet una reclamació sempre per part d’aquesta regidoria a 

l’empresa i s’han pres les mesures que han fet falta que en aquest cas, bàsicament, és la 

forma de treballar dels empleats de l’empresa. Jo no tinc coneixement, ara mateix, 

d’aquestes queixes generals, vull dir i que hi ha hagut queixes puntuals que m’han arribat i 

hem fet actuacions amb l’empresa. De tota manera, jo demà contactaré amb l’empresa 

i transmetré aquesta queixa que vosaltres comenteu o no i si és necessari una reunió amb 

Urbaser, doncs la farem per conformar i confirmar tot això que ara comentem. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Josep M. Mateo. Sr. Carles Fernández?  

 

Sr. Fernández.- Un petit comentari a tall de donar exemple. Aquest dimarts, un veí de 

Santa Agnès es queixava molt de la situació de la plaça Fontanelles de Santa Agnès i 

perquè és l’última que recordo perquè va ser justament aquest setmana i vaig dir ho 

comentaria en el ple a precs i preguntes, però aprofitant que fem això, senzillament  ho 

comento i ja està. 
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Sr. Mateo.- Pensem que avui, ocasionalment, això es produeix perquè pel tema de les 

pluges, de la caiguda de la fulla, hi ha ocasions puntuals en què es pot acumular en llocs 

determinats més brutícia de l’habitual  i aleshores és possible que això pugui passar.  

 

Ja et dic, jo demà farem una gestió i us mantindré informats, eh?  

 

Sr. Alcalde.- Algun comentari més?  

 

Bé, doncs jo sí que voldria fer alguna consideració. Estem parlant d’un contracte que es 

va haver de reduir, poder els agradarà més la paraula retallar de  345.000 € a 275.000 €, va 

ser una mesura important d’optimització de serveis, d’optimització del que l’Ajuntament 

estava en condicions de donar, que tenia capacitat econòmica de donar i s’ha 

demostrat eficaç aquesta mesura a l’hora de tancar les liquidacions dels pressupostos dels 

darrers 3 anys, per tant, és absolutament necessari prendre una decisió d’aquest tipus. 

Amb aquesta decisió, evidentment, assumim una responsabilitat com a equip de govern, 

però el nivell de neteja, jo discrepo amb l’apreciació del Sr. Carles Fernández i el nivell de 

neteja que tenim en els nostre nuclis urbans, en el nostre municipi és absolutament 

correcte. És totalment adequat i precisament, respecte del seu comentari tendenciós 

respecte el que va passar el dissabte quan hi havia un acte de Diputació que ens havia 

demanat fer-lo en el nostre pavelló municipal i també hi havia un acte, aprofitant la 

presència aquí del President de la Diputació. Sí que es van adoptar mesures per tenir 

aquell entorn en condicions, evidentment, però tota la resta de l’entorn està en els 

mateixes condicions. Estem, precisament, en una setmana on hi ha una important 

caiguda de fulla i si passen pels carrers, hi ha fulles a terra, però les fulles en sí no són 

brutícia, per tant, ho dic perquè les fulles en sí no són notícia, per tant, ho dic perquè jo el 

diumenge estava a la sortida en la sortida de la cursa de BTT i, per tant, teníem fulles en les 

mateixes fulles annexes on es produïa les inauguracions per part del president de la de 

Diputació, per tant, no s’ha fet tampoc cap cosa extravagant, cap cosa diferent del que 

habitualment fem.  

 

El nivell de neteja del municipi és més que acceptable. Les queixes que ens arriben poden 

ser d’incivisme, tenim dos menes d’incivisme, una l’abocament de deixalles al voltant de 

contenidors fora dels horaris i dels dies marcats, aquest sí que és un tema complicat 

perquè hem d’atacar i això, a més a més, no correspon a aquesta empresa, si no que 

correspon a aquesta empresa, sinó que correspon a la recollida de residus i el tema de 

jardineria, on també es va haver d’optimitzar el contracte per poder afrontar els costos 

que realment podíem assumir. La plaça de les Fontanelles és una de les que està en mans 

de l’empresa de jardineria, no de l’empresa Urbaser que fa la neteja i l’empresa de 

jardineria està fent també un esforç, està reforçat el servei de jardineria amb plans 

ocupacionals i s’està arribant a tot arreu, per tant, tinguem cura de com està el municipi 

perquè el municipi està en un nivell de neteja més que acceptable. Els problemes que 

hem tingut de sorra per les obres del TGV inacabades, continus que tenim a l’entrada de 

Can Borrell estan solucionats també, sorra que vam tenir a la zona del carrer Antoni 

Machado en 2 sectors de Santa Agnès està solucionat també amb un servei especial amb 

màquines per rascar el terreny, per tant, allà on no tenim màquines treballant 

habitualment s’han solventat i, per tant, podem dir que tenim un nivell més que 

acceptable. Em sembla que el regidor de Santa Agnès, el Jordi Fortí vol afegir algun 

comentari. Jordi? 

 

Sr. Fortí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Només és un incís al Sr. Fernández al fet que ja ha dit el Sr. 

Alcalde i que ens ha recordat que el tema de la plaça Fontanella és ... que es fa sobre un 

sòl que tots coneixem que és de terra, és per part de l’empresa de jardineria. L’empresa 
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de neteja viària que toca més que el que és la via pública. Aleshores, sense cap 

problema, i si vol Sr. Fernández amb el veí en parlem, li expliquem i mirem exactament la 

situació com funciona, de quina manera i que és el que es fa, el que no es fa i tot plegat, 

tal com ha dit el regidor d’obres i serveis també. Res més. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Doncs acabo afegim que el segon problema és un problema també 

d’incivisme, de defecacions de gossos. És un problema que ens traslladen els ciutadans i 

aquí hauríem de fer un esforç col·lectiu plegat. S’ha fet campanyes des de la regidoria de 

Medi Ambient. S’està fent un esforç amb una campanya específica per part de la policia 

local, però hauríem de fer també un esforç ciutadà, com si fóssim un municipi suïs i els 

propis ciutadans, marcar als incívics i impedir que facin això perquè, realment, a 

l’administració no tenim mitjans per arribar a tot arreu en un municipi tan extens. Per la 

resta, tenim un nivell de neteja viària més que acceptable. Crec que ens hauríem de sentir 

orgullosos amb els escassos recursos que tenim, l’esforç que estem fent tots plegats doncs, 

realment, d’aconseguir que els nostres carrers i places estiguin en condicions i torno a  

repetir el tema que tractem aquí és purament tècnic d’aplicar unes fórmules polinòmiques 

i acceptar la puja a la qual té dret l’empresa concessionària del servei. 

 

Passem a votació 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, el dictamen per 10 vots a favor manifestats pels 

regidors dels grups municipals de CIU, del P.P, d’ICV-EUIA i d’ERC i 6 abstencions, 

manifestades pels regidors del grup municipal del PSC , el qual, literalment, diu: 

 

“VISTA la petició, de data 28 d’octubre de 2014, de la mercantil Urbaser, SA. (amb CIF 

número A-79524054), que presenta, al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de La Roca del 

Vallès (número d’entrada: 2014/7275), de revisió de preus del contracte de la gestió del 

servei de la neteja viària del municipi de La Roca del Vallès, corresponent a l’exercici 

2015. 

 

VIST que per Resolució d’Alcaldia-Presidència, de data 16 de febrer de 2011, registrada 

en el Llibre de Resolucions d’Alcaldia-Presidència, amb el número 2011/0179, en data 18 

de febrer de 2011 (i ratificat pel Ple de la Corporació municipal), es va adjudicar el 

contracte de gestió de servei públic de neteja viària i conservació urbana a la mercantil 

Urbaser, SA. (amb CIF número A-79524054). Informar que el contracte per a la gestió 

indirecta, sota la forma de concessió, del servei públic de neteja viària i conservació 

urbana de La Roca del Vallès, va ser signat en data 03 de març de 2011. 

 

VIST que l’article 77.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 

disposa que “la revisió de preus en els contractes de les Administracions Públiques tindrà 

lloc, en els termes establerts en aquest capítol i, excepte que la improcedència de la 

revisió s’hagués previst expressament en els plecs o pactat en el contracte, quan aquest 

s’hagués executat, com a mínim, en el 20 per cent del seu import i hagués transcorregut 

un any des de la seva adjudicació. En conseqüència, el primer 20 per cent executat i el 

primer any d’execució quedaran exclosos de la revisió. No obstant, en els contractes de 

gestió de serveis públics, la revisió de preus podrà tenir lloc una vegada transcorregut el 

primer any d’execució del contracte, sense que sigui necessari haver executat el 20 per 

cent de la prestació.”. 

 

VIST que el contracte de la gestió del servei de la neteja viària del municipi de La Roca 

del Vallès, corresponent a l’exercici 2015, en la seva remissió a la clàusula 9 del Plec de 

clàusules administratives particulars estableix la revisió de preus, que es farà d’acord amb 

la fórmula següent: 
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Kt = 0.75(P/Po) + 0.10(C/Co) + 0.15(I/Io) 

 

VIST l’informe de l’Enginyer Municipal, de data 29 d’octubre de 2014, que informa 

favorablement a la revisió de preus esmentada, i on especifica que el nou import, per a 

l’any 2015, serà de 296.708,29 euros (més l’IVA corresponent, que és del 10 %), quedant 

fitxat en un import total agregat de 326.379,12 euros. Als efectes informatius, l’increment 

que s’observa, en relació al cost del servei de l’any 2014, és del 0,0506207 %, que en 

termes monetaris, representen 150,12 euros anuals. 

 

VIST l’informe de la Intervenció municipal, de data 29 d’octubre de 2014, que informa 

favorablement a la proposta sol·licitada per la mercantil Urbaser, SA. (amb CIF número A-

79524054), en data 28 d’octubre de 2014, presentada al Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès (número d’entrada: 2014/7275), de revisió de preus 

del contracte de la gestió del servei de la neteja viària del municipi de La Roca del 

Vallès, corresponent a l’exercici 2015. 

 

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 la proposta sol·licitada per la mercantil Urbaser, SA. (amb CIF número 

A-79524054), en data 28 d’octubre de 2014, presentada al Registre d’Entrada de 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès (número d’entrada: 2014/7275), de revisió de preus 

del contracte de la gestió del servei de la neteja viària del municipi de La Roca del 

Vallès, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia-Presidència, de data 16 de febrer de 2011, 

registrada en el Llibre de Resolucions d’Alcaldia-Presidència, amb el número 2011/179, en 

data 18 de febrer de 2011 (i ratificat pel Ple de la Corporació municipal), corresponent a 

l’exercici 2015. 

 

SEGON.- DETERMINAR com a cost del contracte de la gestió del servei de la neteja viària 

del municipi de La Roca del Vallès, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia-Presidència, de 

data 16 de febrer de 2011, registrada en el Llibre de Resolucions d’Alcaldia-Presidència, 

amb el número 2011/179, en data 18 de febrer de 2011 (i ratificat pel Ple de la 

Corporació municipal), corresponent a l’exercici 2015, l’import total de 296.708,29 euros 

(més l’IVA corresponent, que és del 10 %), quedant fitxat en un import total agregat de 

326.379,12 euros. Als efectes informatius, l’increment que s’observa, en relació al cost del 

servei de l’any 2014, és del 0,0506207 %, que en termes monetaris, representen 150,12 

euros anuals. 

 

TERCER.- INFORMAR que el preu màxim per al contracte de neteja viària queda 

determinat en 326.379,12 euros (IVA inclòs) que es comptabilitzarà en l’aplicació 

pressupostària codificada amb el número 06 163 22700 – Neteja viària del Pressupost 

general per a l’any 2015. 

 

QUART.- TRASLLADAR còpia de la resolució de l’òrgan competent, a la mercantil Urbaser, 

SA. (amb CIF número A-79524054), pel seu coneixement i aplicació a les factures que 

presenti, a partir de gener de 2015. 

 

CINQUÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució de l’òrgan competent, a l’Àrea de Territori i 

Sostenibilitat i als Serveis Econòmics/Intervenció de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 

pel seu coneixement, en relació al cost del servei, a partir de l’01 de gener de 2015 i de 

previsió pressupostària.” 
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B.4- Desestimació de la petició de recusació de l’Alcalde en relació als procediments 

administratius relatius a la finca emplaçada al carrer València, núm. 34, instats per la 

Comunitat de propietaris del carrer València, núm. 38. 

 

Sr. Alcalde.- El quart punt de l’ordre del dia afecta directament a la meva persona, per 

tant,  m’absentaré del debat i de la votació i li  passo la presidència del plenari al primer 

tinent d’alcalde, el Sr. Manel Álvarez. Manel? 

 

Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Hi ha un, pot semblar un tema delicat, però en realitat no 

deixa de ser una cosa que passa habitualment entre veïns i és que la relació veïnal, de 

vegades no és tot lo bona que tothom voldria i acaba en situacions com la que tenim 

sobre la taula. Això és un conflicte com comento entre 2 veïns del municipi que acaba en 

una petició per part d’un d’ells de recusació de l’alcalde perquè entén que hi ha una 

relació entre l’alcalde i l’altre veí. Per què passa això? En data 26 de setembre de l’any 

2014, es comunicava a un dels 2 veïns afectats amb aquest conflicte. La necessitat de 

portar a terme una inspecció a l’interior d’un immoble, concretament l’immoble emplaçat 

al carrer València, 34. Això venia d’una denúncia que havia entrat a l’Ajuntament per 

part de l’altre veí, en què ens comunicava que aquest veí del número 34, tenia més 

edificació de la que en principi podia tenir, fins i tot, va arribar a dir que hi havia 2 

vivendes i no només una. Es van enviar a tècnics de l’Ajuntament per fer les 

comprovacions oportunes, es van detectar algunes coses, però no es va poder accedir a 

la vivenda perquè el veí no hi va deixar accedir. En posterioritat a aquesta notificació, 

concretament, en data 13 d’octubre d’aquest mateix any 2014, i amb registre d’entrada 

6911, el veí, un dels veïns en qüestió, no diré el nom, però consta a la documentació del 

ple, va interposar un recurs potestatiu de reposició envers la resolució d’alcaldia de data 

26 de setembre de l’any 2014. Com a part del contingut d’aquest recurs de reposició, una 

de les al·legacions presentades per aquest senyor era la recusació de l’alcade. S’ha 

demanat el suport jurídic de l’ajuntament, els informes preceptius per decidir si realment 

aquest veí podia o no tenia dret a demanar aquesta recusació. La llei és molt clara en 

aquest cas, el veí no té cap dret a demanar aquesta recusació. La relació que va existir i 

és cert, entre l’alcalde com a tècnic redactor d’un projecte de construcció d’una 

vivenda de l’altre veí acaba aquesta relació a l’any 1996. La llei parla de 2 anys només de 

termini d’aquesta relació. En un termini de 2 anys, no seria lògic ni seria legal que 

l’ajuntament tingués una intervenció amb aquests conflictes. La relació és de fa 

pràcticament  20 anys. Tots sabem que l’alcalde ha exercit com a arquitecte en aquest 

municipi i entenem que amb aquest fet no dóna dret a ningú a intentar aprofitar-se 

d’aquesta relació que va tenir l’alcalde amb un dels veïns per treure un profit respecte el 

conflicte que tingui amb l’altre veí.  

 

Vist tot això. Vist que els Serveis jurídics de l’Ajuntament tenen clar que no hi ha motiu de 

recusació, el que proposem al ple, el qual és l’òrgan competent per decidir aquesta 

qüestió és desestimar la petició de recusació de l’alcalde en relació als procediments 

administratius relatius a la finca del carrer valència emplaçada al C/ València, 34, instats 

per la comunitat de propietaris del C/ València, 38. Aquests són els 2 veïns que tenen el 

contenciós entre ells i enmig la figura de l’Ajuntament. En aquest cas amb l’alcalde i com 

a segon punt per aprovar, seria notificar el resultat d’aquesta votació als interessats. Ni 

més ni menys, ja ho vam explicar a la comissió informativa teniu tota la documentació a 

l’expedient  i no hi ha res més. Algun comentari?  

 

Sr. Martín.- Sí, buenas noches. Nosotros votaremos positivamente en este punto, però nos 

gustaría hacer una petición y es recordando una de las frases que el Sr. Alcalde ha 
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repetido de forma reiterada en los últimos años que es lo de la ética y la estética. 

Nosotros, nos gustaría que nos volviera a hablar de este punto en ningún pleno más y por 

lo tanto lo que solicitaríamos en el equipo de gobierno es que en cualquier tema 

relacionado con estos 2 vecinos, el alcalde no participara, simplemente. Es decir, hay aquí 

un problema, hay una posibilidad que este tema vaya corriendo entre todos los vecinos 

del barrio de la Torreta y digamos que aunque todos tengamos la seguridad de que no 

existe ningún tipo de opinión a priorística o de intervención interesada por parte del 

alcalde, es que esto debería de ser más claro y, por lo tanto, solicitaríamos que el alcalde 

no participara en ningún tema relacionado con estos 2 vecinos. Gracias. 

 

Sr. Gil.- Sí, nosaltres  

 

Sr. Álvarez.- És que com no estic acostumat a donar la paraula, no sé, endavant. 

 

Sr. Gil.- Li agraeixo. No, no, en aquest punt totalment d’acord amb el que ha comentat el 

Dani. Nosaltres igual, amb el tema de la recusació creiem que no és de rebut, a més és 

una cosa que va succeir quan no era ni polític i per tant, demanar aquest tipus de 

recusacions doncs no creiem que s’hagi de prendre, quan una persona no és ni està en 

política en aquest tema, doncs  vingui ara. El que també estem d’acord amb aquesta 

situació. En tot cas, demanaríem també que quan s’hagi de tractar aquest tema, 

l’alcalde delegui en qui correspongui i no s’hagi de veure implicat en aquest cas. 

Nosaltres evidentment, també donarem suport al tema de la moció. Bé del punt, perdó i 

estem totalment d’acord amb el que ha comentat el company d’Iniciativa. 

 

Sr. Álvarez.- Algun comentari per part del P.P o del PSC? 

 

Sr. Fernández.- Sí, Aquí hi ha 2 temes a analitzar. Un que és una confrontació o una 

desavinença entre 2 veïns per unes obres que s’han produït. D’aquests casos n’hi ha 

hagut diversos en el municipi. Alguns d’ells en què l’alcalde sí que hi ha tingut a veure 

com a arquitecte a més a més. Sí que intervenia com a arquitecte.  

 

En aquest cas no ha intervingut com a arquitecte, però això passa per una pràctica que 

ja vam dir en el seu moment, quan es va donar la possibilitat de desenvolupar les 2 

funcions al municipi que això era una dels riscos que podia passar.  

 

Davant d’aquests riscos el que és intel·ligent, el correcte és tenir uns serveis tècnics i 

l’alcalde pot delegar en un altre regidor, la resolució d’aquest expedient, doncs és 

separar-se d’aquest expedient perquè aquesta situació era coneguda per l’alcalde. No 

només la confrontació, sinó el fet que un veí diu que l’altre té una amistat amb l’alcalde. 

Això era conegut.  

 

Davant d’aquesta situació, es poden fer diverses coses, una és tancar les orelles i tirar 

endavant i no passa res i llavors s’arriben a situacions d’aquestes que en el ple, hem de 

discutir una cosa que no tindríem cap necessitat de discutir-la perquè realment és un 

problema entre veïns que si no s’hagués donat aquest cas, ni hagués passat per aquí, 

s’hagués resolt per aquí, s’hagués resolt tècnicament i aquí paz y allá gloria i ja està. Per 

què es dóna? Doncs per aquesta situació de voler portar els 2 barrets en el mateix 

municipi i això acaba donant aquesta situació.  

 

Amb nosaltres no votarem favorablement perquè nosaltres hem dit de sempre que aquest 

doble barret no era saludable democràticament pel municipi i com ho hem dit des del 

principi, nosaltres no podem votar favorablement en aquest fet. Evidentment, nosaltres 

volem demanar, igual que han fet els grups d’Iniciativa i el grup d’Esquerra republicana, 
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que en aquest tema, que possiblement no s’acabi aquí, perquè a partir d’aquí, aquest veí 

té dret a seguir en altres àmbits i veurem si segueix o no, però evitem aquestes situacions 

fent aquest moviment d’una certa intel·ligència política que és davant de possibles temes 

d’aquests i en els que no van més enllà i es poden matar tècnicament, doncs deixar que 

sigui tècnicament i que un altre regidor porti aquest tema, com en altres casos s’ha fet o 

com en altres casos, l’alcalde en moltes ocasions s’havia abstingut en comissions de 

govern i en aprovacions de llicències que tenien a veure amb projectes que ell impulsava 

com a arquitecte per tant, separar aquestes coses és ben saludable. 

 

Sr. Álvarez.- Bé, a veure, respecte algun comentari que ha sortit de les seves intervencions, 

i perquè quedi clar tots ho tenim, no, però en tot cas, cal recordar que quan l’alcalde es 

va convertir en alcalde, va demanar un certificat de compatibilitat per saber si podia o no 

podia exercir com a arquitecte en el municipi i aquest certificat existeix i, per tant, no 

s’està fent res que no es pugui fer. Això que quedi clar. De fet, estem parlant, en aquest 

cas, d’una cosa que no té res a veure amb una actuació recent, com de la seva 

actuació com a arquitecte. La seva actuació professional. Aquí, el que hi ha i és un 

enfrontament, una disputa entre 2 veïns. L’un presenta una denúncia contra l’altre i l’altre 

presenta una denúncia contra el primer. Això s’estan denunciant entre ells i al final, un 

considera que es pot defensar dient que l’altre és amic de l’alcalde i això ens pot passar a 

tots, ens pot passar a tots perquè tots tenim relació d’amistat amb més o menys grau amb 

moltíssima gent del municipi i, per tant, aquesta possibilitat que algú ens demani o 

directament la recusació com s’ha fet amb aquest cas, doncs  ens hi podem trobar. No és 

ni més net ni més brut el fet que, davant d’aquesta possibilitat, un per tranquil· litat digui: 

mira escolta, jo ho deixo i no entraré i, per tant, que sigui un altre el que agafi la 

responsabilitat de portar endavant un expedient. Nosaltres tenim la responsabilitat com a 

polítics, la gent ens ha triat per fer aquesta feina i hem de tenir en compte que la 

responsabilitat, de vegades, comporta situacions com aquesta, desagradables, però que 

comporta aquestes situacions, no?  

 

Que sigui intel·ligent i correcte no continuar en el futur amb aquest expedient, per part de 

l’alcalde, jo tampoc sé si aquests 2 adjectius són els més indicats. En tot cas, estudiarem, 

després de la petició dels 3 grups si realment interessa que políticament ens podem 

estalviar una situació com l’actual, no? ens ho estudiem, entenem que tot i tenir dret a 

continuar, perquè de fet, no és la primera actuació que es fa amb aquest expedient, no? 

Això bé d’una denuncia de fa, probablement, crec que són 2 anys i mig, per tant, el camí 

recorregut, ja és important és llarg, aquí  s’ha fet diferents intervencions per part dels 

Serveis Tècnics i jurídics de la casa, però això no treu que davant d’aquesta situació i si tots 

ens posem d’acord que l’alcalde pugui reconsiderar aquesta possibilitat. Ho tenim en 

compte, però que quedi clar que no s’ha fet res que no es pogués fer, que aquesta 

situació en què ens trobem ara, ens hi podem trobar en el futur. No només ell, sinó 

qualsevol de nosaltres i que hem de tenir molt clar que la llei ens empara, que no tenim 

cap obligació de no actuar, al contrari, tenim l’obligació d’actuar davant de situacions 

com aquesta, és la nostra obligació i, per tant, davant d’aquest obligació, que siguem 

tots conscients que igual amb això, algú intenta treure un profit, que jo crec que és el que 

està passant. 2 veïns que s’estan enfrontant i que el que surt esquitxat és un tercer. No ho 

sé, donaríem un altre torn d’intervenció si ho consideren oportú i si no, passaríem a 

votació. Algun comentari més?  

 

Sr. Gil.- Sí, nosaltres ens va sortir aquest mateix debat i el que sí que vam dir és que 

aleshores hauríem de dedicar-nos a fer política als pobles veïns. Ens hauríem de canviar els 

regidors perquè sempre tindríem afectacions i això no ho podem negar. Ningú de 

nosaltres no pot negar que quan estàs prenent una decisió i estàs fent una votació sempre 

tindràs persones afectades en aquella zona del municipi puguin ser amics teus, puguin ser 
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coneguts o puguin ser gent que no et cau gens bé i que es pugui prendre com que estàs 

fent una votació només per contradir-los o el que sigui, per tant, en aquest debat, 

nosaltres també el vam tenir i el que sí que dèiem és que sabem que aquestes coses ens 

poden afectar. Una altra cosa és el discurs aquest de que el tema d’arquitecte polític, 

però en aquest cas, estem afegint una cosa que vostès havien estat dient i que nosaltres 

no havíem entrat a valorar. Ara mateix estem valorant, en aquesta ocasió, aquest tema 

que es fa quan no s’és ni polític, per tant, no creiem que sigui una decisió a prendre, és a 

dir, a valorar en aquest aspecte. Nosaltres seguim dient el mateix, eh? i probablement, ens 

passaria a tots, per tant, això també és una cosa que tampoc volem agafar com aquest 

d’aquesta discussió, per tant, entenem doncs que sí, que en aquest cas, no sé si és cert o 

no, el fet que el Sr. Álvarez diu que s’hagi estat actuant, evidentment, tenim clar que si 

s’ha estat actuant per part dels tècnics municipals és perquè toca i perquè així s’ha de fer, 

però no passa res amb què en un cas així, l’alcalde decideixi delegar en algú. Això és 

l’única cosa que nosaltres demanem. Encara que l’alcalde decidís no acceptar aquesta 

petició, nosaltres igualment votarem en contra d’aquesta recusació, per tant, el que ho 

demanem, simplement. Algun comentari del P.P? del PSC?  

 

Sr. Fenández.- Ràpidament. Ningú ha posat, és a dir, jo no he dit, en cap cas, que això, 

que aquesta compatibilitat no fos legal. No ho he dit en la meva intervenció. Vostè ho ha 

volgut puntualitzar, però jo no he fet aquesta afirmació. He dit que això donava peu, que 

podria donar peu a problemes. Aquest n’és un. N’hi ha hagut d’altres al llarg d’aquests 

anys, per tant, això primer cosa. Segona cosa que no impulsi aquest expedient l’alcalde i 

l’impulsi un altre regidor, això no és no actuar. Evidentment, davant d’una situació 

d’aquestes, l’Ajuntament ha d’actuar, però pot actuar portant el tema l’alcalde o portant 

el tema un altre regidor, per tant, no és imprescindible que sigui l’alcalde qui porti aquests 

temes i l’objectiu és que evitem que aquestes coses succeeixin. Evidentment, que a 

qualsevol de nosaltres ens poden dir això, però si un exerceix d’arquitecte en el municipi ,i 

a més a més, l’alcalde té més possibilitat que passi això. Té més possibilitats, per tant, del 

que es  tracta és de reduir les possibilitats, per tant, el que es tracta és de reduir les 

possibilitats que això passi i aquest és el nostre plantejament i nosaltres per això i perquè, 

sincerament, després de tota aquesta relació, com no confiem en què això deixi de 

passar, per això no serà favorable. No perquè en aquest cas pensem que pugui haver o 

no haver interessos, no entrem en la valoració aquesta, sinó en una valoració general per 

a nosaltres.  

 

Sr. Álvarez.- Bé, crec que el debat ja està clar i que podríem passar a votació  

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots a favor manifestats pels 

regidors dels grups municipals de CIU, del P.P, d’ICV-EUIA, d’ERC i 6 abstencions 

manifestades pels regidors del grup municipal del PSC, el qual, literalment, diu: 

 

“Atès que mitjançant la resolució d’alcaldia núm. 993/2014, de data 26 de setembre 

de 2014, es comunicava a la propietat la necessitat de portar a terme una inspecció 

en l’interior de l’immoble emplaçat al carrer València, 34.  

 

Atès que amb posterioritat a la notificació, i amb data 13 d’octubre de 2014, i registre 

d’entrada núm. 6911, el senyor Juan Antonio Mañas va interposar recurs potestatiu de 

reposició envers la resolució d’alcaldia de data 26 de setembre de 2014. 

 

Atès que una de les al·legacions formulades pel senyor Juan Antonio Mañas, 

mitjançant aquest escrit era la recusació de l’Alcalde.  
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Vist l’article 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i 

procediment administratiu comú. 

 

Atès que el senyor Juan Antonio Mañas considera que en la persona del senyor Rafael 

Ros Penedo, actualment Alcalde d’aquest Ajuntament, concorren les circumstàncies 

previstes en els incisos a, c i e de l’apartat 2 de l’article 28 de la LRJPAC, i que com a 

conseqüència motiven i sostenen la petició de la seva recusació. 

 

Atès que l’existència d’un interès personal per part del senyor Rafael Ros només 

s’anuncia, en cap moment es justifica, i és més s’enllaça amb l’existència d’una 

influència per part del senyor Gil i la senyora Corbacho, la qual tampoc s’acredita. 

 

Atès que no existeix una “amistat íntima” entre el senyor Rafael Ros, i el senyor Gil i la 

senyora Corbacho, entre d’altres motius, al no concórrer els pressupòsits que 

esdevenen necessaris atenent a la jurisprudència que existeix al respecte.  

 

Atès que la relació de serveis professionals entre el senyor Rafael Ros i el senyor Gil, per 

la qual el senyor Ros va intervenir, en qualitat de tècnic director, en les obres 

realitzades en la finca emplaçada al carrer València, núm. 38, van finalitzar l’any 1996,  

 

Vist l’informe subscrit, amb data 11 de novembre de 2014, pel Cap de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat. 

 

Vist l’informe jurídic emès, amb data 11 de novembre de 2014, pels serveis jurídics de 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 

 

Vist l’article 183.2 del Reial decret 2568/1996, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’òrgan 

competent per resoldre la recusació del President de la Corporació és el Ple. 

 

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.- DESESTIMAR la petició de recusació de l’Alcalde en relació als procediments 

administratius relatius a la finca emplaçada al carrer València, núm. 34, instats per la 

Comunitat de propietaris del carrer València, núm. 38. 

 

SEGON.- Notificar als interessats.” 

 

Sr. Álvarez.- Cridaríem al Sr. Alcalde que ja es pot incorporar 

 

B.5- Adhesió al manifest institucional “dia internacional per a l’eliminació de la violència 

envers les dones”. 

 

Sr. Alcalde.- Bé doncs continuem amb el punt cinquè que tracta de l’adhesió al manifest 

institucional “dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones”. 

 

Té la paraula la regidora d’Igualtat la Sra. Marta Pujol. 

 

Sra. Pujol.- bé, gràcies, Sr. Alcalde. El dimarts passat es va commemorar el da 

internacional contra la violència masclista i aquí a la Roca també ho vam commemorar 
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perquè en aquest cas, jo no m’atreviria a dir que es pot celebrar un dia com aquest i no 

sé si us sembla adient que llegim el manifest. Què us sembla? El llegim? 

 

El llegeixo íntegrament malgrat que posa avui 25 de novembre, que no ho som: 

 

Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 

manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública 

la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins eradicar-la.  

 

Un any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que 

els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la 

injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i la llibertat 

femenina i representa un gran impediment per assolir la pau, el desenvolupament i el 

dret d’exercir la ciutadania. Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar 

els drets més bàsics i elementals de la meitat de la seva població.  

 

En la societat actual, les discriminacions s’han revelat, a la pràctica, molt més resistents 

i insidioses del que es podria imaginar; les raons de les desigualtats estan més lligades a 

les estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia. Al mateix 

temps, en situacions de crisi com la que ara ens toca viure, la xacra de la violència 

masclista es torna silenciosa i la lluita per apoderar les dones i fomentar la denúncia 

social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix davant la 

impossibilitat material de sobreviure en solitari. La manca d’autonomia i de llibertat 

que moltes vegades envolta les dones, les situa en una posició de dependència i 

d’inseguretat que les fa més vulnerables.  

 

La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, és una 

violació greu de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa i intolerable en el 

moment en què s’exerceix contra una dona afectada per una discapacitat; i, això no 

obstant, és proporcionalment més freqüent. A la Unió Europea existeixen 

aproximadament 40 milions de nenes i dones amb discapacitat de les quals més del 

40% sofreix o ha sofert alguna forma de violència. Les dones amb discapacitat 

s’enfronten a una discriminació múltiple, freqüentment desconeguda i invisible, que es 

tradueix en la pràctica en una veritable vulneració constant dels seus drets i llibertats. 

En l’imaginari col·lectiu les dones amb  discapacitat estan oblidades. Per aquestes 

dones no existeix cap tipus de reconeixement social, perquè senzillament no existeixen.  

 

La discapacitat no ha de ser considerada des de la vulnerabilitat, sinó des de la 

necessitat d’establir un nou ordre mitjançant la visualització de les aportacions de les 

dones i la participació de manera activa en la presa de decisions, sense cedir davant 

d’estereotips socials que no tenen en compte la seva singularitat i les limiten, tot 

donant pas a noves mirades sobre el món i obrir, així, noves vies de transformació 

personal i col·lectiva.  

 

Avui, al nostre país, disposem del coneixement i dels instruments adients per avançar 

en la lluita contra la violència masclista, disposem dels elements necessaris per 

construir una base sòlida que ens permeti donar respostes integrals i de manera 

coordinada a les diferents problemàtiques que es deriven d’una situació de violència 

cap a les dones, cap a totes les dones, incloses les que, a més a més, pateixen una 

doble discriminació, perquè tenen alguna diversitat funcional.  

 

Des de ja fa força anys, han estat moltes les mesures activades per fer front a la 

violència masclista. S’han aprovat lleis innovadores, s’han posat en marxa recursos 
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d’atenció, suport i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, s’han acordat 

protocols entre tots els agents implicats i, dia a dia, es posen en marxa mesures i 

programes impulsats per les associacions de dones i promoguts per les administracions 

per avançar en l’eradicació d’aquesta violència. No obstant això, malgrat tots els 

avenços, en la quotidianitat se segueixen vulnerant els drets fonamentals de les dones i 

la seva dignitat i la seva llibertat es veuen afectades amb les pràctiques violentes que 

pateixen. Malgrat això, les dones segueixen sent assassinades pel fet de ser dones i 

totes les mesures seran insuficients si no hi ha una autèntica transformació de les 

relacions entre homes i dones, dels seus models de comportament, sentimentals i 

afectius.  

 

Reivindiquem que hem de tenir a l’abast tots els recursos possibles per prevenir-la, 

perseguir-la, i pal·liar i reparar els seus efectes amb l’únic objectiu possible i desitjable 

de la seva eradicació. És necessari que el suport, els coneixements, els sabers i la 

voluntat i el treball de les entitats de dones i de moltes institucions i organitzacions 

implicades en aquesta lluita comptin amb el suport polític i de les administracions. És 

necessari que les institucions i administracions puguin comptar amb la xarxa 

associativa i l'expertesa dels moviments de dones. I, és imprescindible que tota la 

societat, homes i dones, lluiti per visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol tipus de 

discriminació patida per les dones.  

 

La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions 

adreçades a tota la població, incidint molt especialment en la població més jove.  

 

Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear 

sinergies de treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir 

conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència 

masclista. I volem aixecar la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la vulneració 

constant dels drets humans que és la violència contra les dones.” 

 

Bé, a mi m’agradaria que aquest fos l’últim any que commemoréssim aquest dia, però 

malauradament crec que serà molt difícil perquè la nostra societat, per desgràcia, és serà 

una societat masclista. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari per part d’algun portaveu 

dels grups? Sr. Carles Fernández, en nom del PSC? 

 

Sr. Fernández.- Sí, nosaltres donem ple suport a aquest manifest i considerem que és a dir, 

malgrat que seria desitjable no haver-lo de commemorar, no tant celebrar, sinó recordar, 

l’objectiu d’aquest dia és recordar aquesta situació, hem de fer els esforços possibles i les 

administracions també tenim unes feines a fer amb temes educatius, amb temes 

d’igualtat de gènere en les nostres administracions a nivell salarials, a nivell de feines i a 

tots els nivells, per evitar amb aquest granet de sorra que anem posant dia a dia com 

podem millorar la situació, possiblement eradicar-la serà complicat, però no hem de 

deixar de mantenir alt el llistó perquè si no anem veient, l’altre dia hi havia una nova dona 

morta a Catalunya. Em sembla que en portem 12, una dona morta cada mes, 14 ja, 14 és 

excessiu i, per tant, la sensibilitat aquesta sempre és benvinguda. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun altre comentari?  

 

Bé, jo afegir-me també a aquestes consideracions. Agrair a les persones, alguns que esteu 

aquí i algunes que vàreu estar dimarts amb nosaltres a la Plaça de l’Era. Vam ser poques 

persones, realment seria molt interessant que en dies com aquests tinguéssim més 
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presència al voltant. Era un dia també que feia una miqueta de pluja, però bé, no vam 

deixar de fer aquest acte en el nostre municipi i com vaig dir aquell dia, és lamentable 

que l’haguem que fer. És lamentable perquè tenim aquesta xacra que ens castiga com a 

societat. 14 dones mortes aquest any a Catalunya són moltes, però només que n’hi hagi 

una, ja són moltes, per tant, estem davant d’una situació que ens castiga com a societat i 

que demostra que hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Estic d’acord en què, 

segurament, hem de partir de models educacionals, partir de la base de l’escola, de la 

base de les famílies, de la base que siguem la pròpia societat els que anem foragitant del 

nostre entorn aquestes situacions i que, com a administració, anem posant el granet de 

sorra que puguem, en la mesura que puguem per anar corregint i tornar a situacions de 

respecte dels drets humans que és el que ens correspon com a societat de progrés i 

avançada i, per tant, la nostra feina ha de ser aquesta. Passem a votació  

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment, 

diu: 

 

“Atès que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 

homes, estableix en el seu títol preliminar que les dones i els homes són iguals en 

dignitat humana, i iguals en drets i deures. Aquesta llei té per objecte fer efectiu el dret 

d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant 

l’eliminació de la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva circumstància o 

condició, en qualsevol dels àmbits de la vida i, singularment, en les esferes política, 

civil, laboral, econòmica, social i cultural, per tal de, en el desenvolupament dels 

articles 9.2  i 14 de la constitució, assolir una societat més democràtica, més justa i més 

solidària. Alhora que estableix en el seu article 21.2 la necessitat de la col·laboració 

entre les Administracions públiques i que les Entitats Locals integraran el dret d’igualtat 

en l’exercici de les seves competències i col·laboraran, a tal efecte, amb la resta de 

les Administracions públiques. 

 

Atès que la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de 

Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la Federació de Municipis 

de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis han elaborat un manifest 

institucional pel dia 25 de novembre, dia internacional per a l’eliminació de la 

violència envers les dones.  

 

Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès per tal d’exercir la seva responsabilitat 

com a poder públic d’àmbit local,  té intenció d’adherir-se a l’esmentat manifest 

institucional i fer-lo públic. 

 

Vist l’informe de l’Educadora Social de data 11 de novembre de 2014. 

 

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’adhesió al manifest institucional “Dia internacional per a l’eliminació 

de la violència envers les dones”. El text del manifest és el que tot seguit es transcriu: 

 

MANIFEST INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL PER A  

L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 

25 de novembre de 2014 
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Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 

manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública 

la nostra ferma voluntat de seguir treballant fins eradicar-la.  

 

Un any més, malauradament, tornem a ser aquí per haver de recordar i fer palès que 

els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la 

injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i la llibertat 

femenina i representa un gran impediment per assolir la pau, el desenvolupament i el 

dret d’exercir la ciutadania. Una societat desenvolupada no es pot permetre vulnerar 

els drets més bàsics i elementals de la meitat de la seva població.  

 

En la societat actual, les discriminacions s’han revelat, a la pràctica, molt més resistents 

i insidioses del que es podria imaginar; les raons de les desigualtats estan més lligades a 

les estructures de funcionament de la nostra societat del que es creia. Al mateix 

temps, en situacions de crisi com la que ara ens toca viure, la xacra de la violència 

masclista es torna silenciosa i la lluita per apoderar les dones i fomentar la denúncia 

social de qualsevol forma de violència contra les dones retrocedeix davant la 

impossibilitat material de sobreviure en solitari. La manca d’autonomia i de llibertat 

que moltes vegades envolta les dones, les situa en una posició de dependència i 

d’inseguretat que les fa més vulnerables.  

 

La violència contra les dones, sigui quina sigui la seva situació particular, és una 

violació greu de llurs drets fonamentals, però encara és més odiosa i intolerable en el 

moment en què s’exerceix contra una dona afectada per una discapacitat; i, això no 

obstant, és proporcionalment més freqüent. A la Unió Europea existeixen 

aproximadament 40 milions de nenes i dones amb discapacitat de les quals més del 

40% sofreix o ha sofert alguna forma de violència. Les dones amb discapacitat 

s’enfronten a una discriminació múltiple, freqüentment desconeguda i invisible, que es 

tradueix en la pràctica en una veritable vulneració constant dels seus drets i llibertats. 

En l’imaginari col·lectiu les dones amb  discapacitat estan oblidades. Per aquestes 

dones no existeix cap tipus de reconeixement social, perquè senzillament no existeixen.  

 

La discapacitat no ha de ser considerada des de la vulnerabilitat, sinó des de la 

necessitat d’establir un nou ordre mitjançant la visualització de les aportacions de les 

dones i la participació de manera activa en la presa de decisions, sense cedir davant 

d’estereotips socials que no tenen en compte la seva singularitat i les limiten, tot 

donant pas a noves mirades sobre el món i obrir, així, noves vies de transformació 

personal i col·lectiva.  

 

Avui, al nostre país, disposem del coneixement i dels instruments adients per avançar 

en la lluita contra la violència masclista, disposem dels elements necessaris per 

construir una base sòlida que ens permeti donar respostes integrals i de manera 

coordinada a les diferents problemàtiques que es deriven d’una situació de violència 

cap a les dones, cap a totes les dones, incloses les que, a més a més, pateixen una 

doble discriminació, perquè tenen alguna diversitat funcional.  

 

Des de ja fa força anys, han estat moltes les mesures activades per fer front a la 

violència masclista. S’han aprovat lleis innovadores, s’han posat en marxa recursos 

d’atenció, suport i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles, s’han acordat 

protocols entre tots els agents implicats i, dia a dia, es posen en marxa mesures i 

programes impulsats per les associacions de dones i promoguts per les administracions 

per avançar en l’eradicació d’aquesta violència. No obstant això, malgrat tots els 

avenços, en la quotidianitat se segueixen vulnerant els drets fonamentals de les dones i 
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la seva dignitat i la seva llibertat es veuen afectades amb les pràctiques violentes que 

pateixen. Malgrat això, les dones segueixen sent assassinades pel fet de ser dones i 

totes les mesures seran insuficients si no hi ha una autèntica transformació de les 

relacions entre homes i dones, dels seus models de comportament, sentimentals i 

afectius.  

 

Reivindiquem que hem de tenir a l’abast tots els recursos possibles per prevenir-la, 

perseguir-la, i pal·liar i reparar els seus efectes amb l’únic objectiu possible i desitjable 

de la seva eradicació. És necessari que el suport, els coneixements, els sabers i la 

voluntat i el treball de les entitats de dones i de moltes institucions i organitzacions 

implicades en aquesta lluita comptin amb el suport polític i de les administracions. És 

necessari que les institucions i administracions puguin comptar amb la xarxa 

associativa i l'expertesa dels moviments de dones. I, és imprescindible que tota la 

societat, homes i dones, lluiti per visibilitzar, denunciar i eliminar qualsevol tipus de 

discriminació patida per les dones.  

 

La prevenció i la sensibilització no es poden desvincular de les intervencions 

adreçades a tota la població, incidint molt especialment en la població més jove.  

 

Avui volem renovar públicament el nostre compromís de sumar esforços i crear 

sinergies de treball col·laboratiu, també amb els homes, que facin possible construir 

conjuntament dinàmiques innovadores per avançar en l’eradicació de la violència 

masclista. I volem aixecar la nostra veu, ferma, alta i clara, per denunciar la vulneració 

constant dels drets humans que és la violència contra les dones. 

 

SEGON.- Aprovar la lectura pública d‘aquest manifest a diverses instal·lacions 

municipals durant els actes de la Setmana de La Dona.” 

 

 

 

 

B.6- Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a 

favor de la Fundació Privada Vallès Oriental al servei de la persona amb discapacitat 

intel·lectual.  

 

Sr. Alcalde.- Passem al sisè punt que tracta de la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya 

de l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a favor de la Fundació Privada Vallès Oriental al 

servei de la persona amb discapacitat intel·lectual.  

 

Bé, tenim en el nostre municipi una entitat, la Fundació Privada Vallès Oriental que fa un 

treball exemplar amb persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta entitat va ser 

fundada, no estrictament, l’entitat amb la seva configuració actual, sinó l’associació de 

pares que va donar peu a crear després la fundació. L’any vinent complirà 50 anys. És per 

tant, una efemèride a destacar. Penseu, a l’any 65, el nostre país en quina situació estava 

quan una associació de pares i mares que es troben afectats per una situació que els hi 

sobrevé en un moment en què el país no tenia cap mena d’estructura de protecció social 

i van haver d’improvisar, van haver d’organitzar-se, van haver de buscar recursos. Entre 

ells van haver de trobar suport per donar educació i acollida als seus infants que, en 

aquell moment, s’havien trobat en una situació poc coneguda i poc controlada per una 

societat que no protegia a les persones. Complir aquesta efemèride, doncs realment, 

mereix un reconeixement i perquè aquest reconeixement el pugui donar la Generalitat de 

Catalunya cal que algú l’impulsi. Llavors, hem entès que seria bo que fos el propi 

ajuntament, el consistori, per unanimita,t si és possible, amb el suport de tots els grups que 
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iniciem aquest impuls i teixim les complicitats suficients dins de les pròpies administracions, 

dins de la societat civil, dins del nostre entorn més immediat perquè es reconegui la tasca 

que fa aquesta fundació, una tasca molt ben feta i que ha donat peu a que s’anessin 

consolidant estructures més sòlides al voltant d’aquesta associació de pares que va néixer 

fa 50 anys. Aquest dissabte, precisament, se celebra el vintè aniversari de la residència i 

centre de dia i ens acompanyarà la consellera de Benestar Social. Ens coincideix amb 

actes de la festa de Sant Sadurní, però estarem allà, com a mínim, per rebre-la i deixar 

que després ells facin aquesta celebració del vintè aniversari, però al voltant de la 

fundació, com molt bé coneixeu, hi havia, antigament, la gestió de l’escola d’educació 

especial Montserrat Montero. Una gestió que, en aquest moment, no fa la Fundació, però 

si que hi ha tota la gestió dels tallers ocupacionals, entre ells, doncs dels nois que formen 

part de la nostra estructura de jardineria. Tenim, si no recordo malament, 5 persones que, 

a través de la Fundació Privada, treballen per a l’Ajuntament, treballen vinculats a la 

brigada fent serveis de jardineria en el nucli de la Roca centre i que corresponen a aquest 

2% de personal que ha de tenir l’Ajuntament com a persones amb discapacitats. Aquesta 

feina, de vegades, és poc coneguda. Aquest veí que tenim al nostre municipi, la Fundació 

privada, doncs potser hi ha algú que no sap ben bé on està. Alguns ciutadans no la 

reconeixen, però hi ha persones del municipi que també utilitzen el seu servei. Persones 

que van a diari a treballar allà com a discapacitats intel·lectuals o que estan acollits en el 

centre de dia o en la residència amb diferents tractaments, per tant, aquesta tasca 

extraordinària que estan fent mereix un reconeixement i hem entès que havia de ser el 

plenari municipal que iniciés aquest reconeixement i iniciés aquesta sol·licitud per a 

l’atorgament de la creu de Sant Jordi i comencéssim aquesta tasca de teixir complicitats 

perquè això sigui possible. Algun comentari per part dels grups?  

 

Sr. Fernández.- Sobre el tema aquest cap comentari perquè hem donat ple suport com ja 

havíem fet altres anys, és a dir, no és el primer cop que el presentem i a veure si alguna 

vegada es dóna. Sobre el tema que ha comentat que vindrà la consellera, hi haurà una 

comunicació més formal als grups per si volem acompanyar o tota la comunicació serà 

aquesta? És la pregunta que tinc perquè després, en precs i preguntes, vull fer-li una 

pregunta sobre el què ha passat aquest cap de setmana. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, jo contestant a aquesta pregunta directament, quan és l’Ajuntament qui 

organitza, és l’Ajuntament qui convida. Quan ens ho comuniquen d’una manera menys 

oficial, llavors això correspon a les entitats privades dir a qui volen convidar. En tot cas, jo 

revisaré com ens ho han comunicat, si han fet una invitació global al Consistori, si és així, 

evidentment, ho traslladarem. Entenc que si no ho hem traslladat abans és perquè no ha 

estat així, però si és així ho traslladarem. Coincideix, a més a més, a que a la mateixa hora 

teníem l’atorgament del premi Romà Planes i Miró i hem fet un retard de mitja hora en 

l’atorgament d’aquest premi, simplement, per poder assistir a la rebuda, no assistir a l’acte 

perquè el primer que vam traslladar a la Fundació privada és que no hi podíem anar. 

L’alcalde no podia assistir perquè tenia un acte de festa major de Sant Sadurní de prou 

rellevància i prou importància com per no poder ser-hi. Després hem entès que poder, 

fent aquest petit esforç, el problema és  que els programes ja estaven a impremta  i s’ha 

fet una correcció que consta en pàgina web i les xarxes socials, però si que faré aquest 

gest d’anar a rebre-la, espero que sigui puntual, estar allà 10 minuts i venir cap aquí en els 

Corporació, els hi traslladarem de seguida. Algun comentari més?  

 

Passem a votació 

 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment, 

diu: 
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“Atès que la Creu de Sant Jordi és un guardó creat per la Generalitat de Catalunya, a 

partir del Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la finalitat de distingir aquelles 

persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a 

Catalunya en defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i 

cultural. 

 

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament reconèixer l’enorme tasca realitzada a La 

Roca del Vallès i a tota la comarca per la Fundació Privada Vallès Oriental al servei de 

la persona amb discapacitat intel·lectual.  

 

Vist l’informe tècnic de la Cap de l’Àrea de serveis i Atenció a les persones de 17 de 

novembre de 2014. 

 

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 sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per a 

l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la  Fundació Privada Vallès Oriental al servei 

de la persona amb discapacitat intel·lectual.  

 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Fundació Privada Vallès Oriental al servei de la 

persona amb discapacitat intel·lectual. ” 

 

 

B.7- Ratificació inicial de l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci del Parc 

Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc 

de la Serralada Litoral en data 19 de novembre de 2014. 

  

Sr. Alcalde.- Passem al setè punt de l’ordre del dia que tracta de la ratificació inicial de 

l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci del Parc Serralada Litoral, aprovat 

inicialment per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en 

data 19 de novembre de 2014. 

 

Bé, ho explico jo mateix, com a president del Parc Serralada, estem tractant una 

modificació d’estatuts que respon bàsicament a l’adaptació a 2 lleis, per una banda 

l’ARSAL, la racionalització de l’administració pública i per altra banda per la llei 15/2014 de 

16 de setembre, també de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 

administrativa. Aquest acord es va incorporar d’urgència  la comissió informativa per 

poder estar avui en aquest plenari, bàsicament perquè seria bo i desitjable que tot això 

estigués aprovat pels diferents ens consorciats abans del 31 de desembre d’aquest any. Si 

això no és possible, com a mínim que estigui en un estat molt avançat de tramitació. En 

quant a l’adaptació a l’ARSAL, l’aspecte més destacable és que cal una adscripció en un 

dels ens consorciats. Si hi ha diferents graus de normativa que diuen a quin ens s’ha 

d’adscriure, en el cas del Parc de la Serralada Litoral, és molt fàcil, és la Diputació de 

Barcelona perquè és la que porta tots els requisits. El primer de tots és que és la que porta 

el 85% d’aquest pressupost, per tant, l’adscripció es fa a la Diputació de Barcelona. 

També hi ha un segon punt, sóc molt sintètic, Que és que l’ens d’adscripció pugui 

classificar al consorci. Aquí es donava la circumstància que aplicant directament l’ARSAL, 

l plenari no podia estar compost per 19 membres com ho està ara, sinó que em sembla 

que tenia un màxim de 9 o 11. Clar era absurd haver de deixar fora a algú. A qui deixaves 

fora? Som 14 municipis consorciats, Diputació, Generalitat i els 2 consells comarcals. 19 
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membres en total. No era lògic. Llavors, aquí la Diputació ha fet molt ben fet i això ha 

donat molta seguretat als Serveis Jurídics del Parc i és que al fer classificació prèvia sobre 

els ens consorciats, la pròpia Diputació ens ha definit en quin punt estem i com que som 

l’òrgan d’adscripció, el plenari podrà seguir composat pels 19 ens consorciats. Hi ha 

també un aprofitar aquesta modificació d’Estatuts per definir diferents objectius, finalitats 

o serveis de l’article 6-7 dels estatuts que poder no tenia prou aclarits el consorci entre ells 

no constava el de vigilància i protecció d’incendis que és una de les principals tasques 

que fa el consorci i això en aquest moment hi ha des de la a fins a la k, no entro a llegir 

una per una les tasques, però aquestes tasques s’ha d’aclarit i definit molt bé en els 

estatuts. També referent al personal al servei dels consorcis, doncs s’ha definit quina seria 

la reassignació de llocs de treball, en cas que s’extingís la personalitat jurídica del propi 

consorci i els tipus de règim aplicables en funció del tipus de personal. Respecte de les 

modificacions produïdes per la llei 15/2014, hi ha la que modifica els articles 45 i 49 i la 

disposició addicional tercera, referent a la disfunció i a la separació respectivament del 

consorci. Això són diguéssim adaptacions a una llei que és molt teòrica, que portar-la a la 

pràctica pot ser molt complicat això podria afectar a patrimoni, a patrimoni que ha 

afectat als diferents ens consorciats si es donés el cas d’uns disfunció. En el cas del Parc de 

la Serralada litoral, ho tenim molt més fàcil. El consorci no té patrimoni físic. Estem de 

lloguer a la seu i el patrimoni que tenim és fungible i està amortitzat, vehicles, mobiliari, 

ordinadors, etc. Per tant, ens trobem davant d’una situació que no ens afecta 

directament, però a la qual ens hem d’adaptar igualment si es donés el cas que algun ens 

volgués sortir del consorci i s’hauria de definir quin és el procediment per la separació dels 

membres, quin és repartiment. Quins són els béns aportats i com queden, cosa que en 

aquest moment sembla improbable, però que en tot cas, hauríem de saber com es fa i 

bé, sintèticament, aquests són els aspectes bàsics d’aquesta modificació d’estatuts 

derivada d’adaptar-nos a l’ARSAL i  a la llei 15/2014. Algun comentari?  

 

No sé quin és el sentit del vot. En tot cas, ho dic perquè cal majoria absoluta i, per tant, 

calen 9 vots. M’imagino que no haig de patir, oi? Doncs passem a votació. 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment, 

diu: 

 

“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel 

Consell Plenari de 20 de novembre de 2013, en fase d’aprovació definitiva. 

 

En el decurs del tràmit d’aprovació i entrada en vigor dels Estatuts va ser dictada la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 

(LRSAL), la qual ha inclòs una nova Disposició Addicional Vint en la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú (LRJPAC), amb l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant nous 

paràmetres organitzatius per a aquest model organitzatiu. Per la seva banda, la 

Disposició Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació 

dels Estatuts, en establir que "els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de 

l'entrada en vigor d'aquesta Llei han d'adaptar els seus Estatuts al que s'hi preveu el 

termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.  

 

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 

altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis en 

matèria de separació dels seus membres i de liquidació dels mateixos, essent que 

també s’escau procedir formular una modificació estatutària per tal d’adaptar els 

estatuts vigents del Consorci. 
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El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en sessió extraordinària 

celebrada el 19 de novembre de 2014, ha adoptat l’acord de d’aprovació inicial de 

la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per tal 

d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració Local  com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 

 

En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació 

dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 

requereix l’acord del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administracions que en 

formen part, acordada amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera 

que els ens participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter 

definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública 

pel període de 30 dies. 

 

Vistos els articles 10.20 i 47 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

 

Vistos els informes de 21 de juliol i 17 de setembre de 2014 de la secretaria del 

Consorci.  

 

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 INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 

del Parc de la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari del  

 

Consorci del Parc de la Serralada Litoral de data 19 de novembre de 2014, per tal 

d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 

i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord 

amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part del 

mateix a tots els efectes legals. 

 

SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 

efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 

anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 

 

TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han 

exercit la iniciativa. 

 

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 

modificació del Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral pel cas que 

durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 

 

CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal que, 

actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 

corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 

interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels 

Estatuts,  
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definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu 

l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci del Parc de la Serralada Litoral, 

als efectes escaients.” 

 

 

B.8- Mocions presentades pel grup municipal socialista: 

 

Sr. Alcalde.- Passaríem llavors al punt B-8, amb 2 subpunts el B.8.1 i el  B.8.2. Són mocions 

presentades pel grup municipal socialista. El B.8.1 en defensa de les polítiques de lluita 

contra la violència vers les dones i el B.8.2 de defens i suport dels clubs esportius de base.  

 

Sr. Fernández.- Bé, tenim 2 mocions que volem presentar d’urgència. Les vam enviar a tots 

els grups em penso que va ser ahir. Les vam enviar a tots els grups i en tot cas, suposo que 

quan acabi aquest d’això les passarem per urgència. 

 

Sr. Alcalde.- Les urgències les tractem després.  

 

B.8.1) Defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones. 

 

Sr. Alcalde.- Qui té la paraula?  Sra. Carmen las Heras en nom del PSC. 

 

Sra. Las Heras.- Ara fa deu anys, des que es va aprovar la llei integral contra la violència 

de gènere, impulsada pel darrer govern socialista i ara mateix, nosaltres des del PSC 

reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la violència 

envers les dones amb els recursos i mesures desmantelades en els darrers anys. És per això 

que el nostre grup municipal, avui presenta per a la seva consideració i acceptació al ple 

municipal de la Roca la següent moció:  

 

“aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les dones 

assassinades per violència de gènere i expressa les seves condolences a les seves 

famílies i amistats.  

 
Així mateix, manifesta ... 

 
Sr. Alcalde.- Canviem de micro en tot cas que es pugui sentir millor. 

 
Sra. Les Heras.- Deia que la nostra moció va en aquest sentit. Deia que :  

 

“aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les dones 

assassinades per violència de gènere i expressa les seves condolences a les seves 

famílies i amistats.  

 

Així mateix, manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions de violència masclista, 

referma el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els 

maltractadors. “ 

 
És per tot això, aquest ajuntament es compromet a:  
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1. “Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots 

els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en 

situacions d’extrema vulnerabilitat. 

2. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, i enfortir 

la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors. 

3. Demanar a la Generalitat  que avanci en el desplegament de la Llei per a l’eradicació 

de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del 

desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les 

víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments 

de pensions.  

4. Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de 

Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders 

públics, tant locals, com autonòmics i estatals, específicament: 

 

a. Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de 

la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere, en coordinació amb els poders públics, locals, 

autonòmics i estatals.  

b. Reposar els fons pressupostaris que han patit retallades. 

c. Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència masclista. 

d. Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta implantació en 

col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial. 

e. Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva 

eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori. 

f.    Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals que 

intervenen davant aquesta violència i garantir que qualsevol modificació que es 

porti a terme en les estructures desenvolupades per combatre aquesta violència 

no perdi la seva especialització.  

g. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la 

lluita contra la violència de la dona i la violència masclista, conegut com el 

Conveni d’Istanbul.  

5. Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat Espanyol i al de la Generalitat de 

Catalunya.” 

 

 

Doncs aquesta és la moció que avui presentem i que ens agradaria comptar amb el 

suport de tots els grups. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Sra. Carmen las Heras. Algun comentari per part dels grups?  

 

Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana. 

 

Sr. Gil.- Abans nosaltres no hem comentat res en l’anterior perquè de vegades, depèn de 

quines coses diem sembla que siguem. Bàsicament 2 coses, abans hem dit del que era el 

tema de les criatures com estan pujant. A la regidora, fins i tot, se li ha escapat el fet de dir 

que som una societat masclista i ho seguirem sent i probablement, llavors vull creure que 

és un error, però hauríem de lluitar, és més, nosaltres el que hem estat comentant, fins i tot, 

de vegades, les reaccions que tenen algunes criatures en el tema escolar i dels col·legis, 

no? Probablement, el que hauríem de fer és legislar perquè es pogués arribar a tenir 

sancions les criatures que, a certes edats, tenen ja unes reaccions masclistes com passen 

avui en dia tant als col·legis, com als instituts, com al que sigui.  Probablement, això també 

és una moció que ens hauríem de plantejar de fer-la conjunta i demanar-ho doncs al 
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nostre parlament que es pugui legislar en aquest sentit perquè, de vegades, algunes de 

les reaccions que tenen  les criatures no deixen de ser una reacció familiar. 

 

Sra. Pujol.- Potser queda millor sexista a favor dels homes. 

 

Sr. Gil.- Queda millor . Si ho creus així. No em refereixo a que algunes vegades aquesta 

societat estem sobreprotegint als infants i a un infant no se’l pot sancionar o no se li poden 

fer certes coses i en algunes coses hauríem de marcar una línia que no s’hauria de 

permetre i aquesta seria una d’elles. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més, Sr. Manel Álvarez, en nom 

de Convergència i Unió?  

 

Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Nosaltres ho vam comentar a la comissió informativa. En 

els antecedents, hi ha alguna afirmació que ens agradaria comentar i que, en tot cas, 

presentaríem o proposaríem una esmena amb la intenció que si al final, no la retiren, 

doncs que tingués el màxim suport dels grups, al menys del nostre i dic si al final no la 

retiren perquè entenem que en l’ordre del dia del ple el punt B-5 ha estat aprovat per 

unanimitat ens hem adherit al manifest institucional del dia internacional per a l’eliminació 

de la violència envers les dones. Aquest manifest, com ja vaig comentar l’altre dia a la 

comissió informativa, és un manifest que s’ha consensuat entre les quatre diputacions 

catalanes i entre les entitats municipalistes, per tant,  hem tingut una feina que ja ha fet 

algú per intentar arribar a un consens i intentar tenir un document que pogués ser aprovat 

i assimilat per tots, per tant, la primera proposta és tenint en compte que això ja està 

aprovat, doncs que valorin la possibilitat de retirar-la. Si això al final no és així i vostès 

continuen amb la intenció de tirar endavant una moció. Nosaltres ja, en general, hi estem 

d’acord, ja ho vam comentar també en la comissió informativa, de fet, no podem estar 

en contra, és una cosa que ens creiem tot. Catalunya és pionera en lleis com la 2/2004 i la 

5/2008 en defensa de la dona i en contra de la violència masclista, per tant, ens ho 

creiem i són pioners com a país amb aquests temes. Hi ha una afirmació que fan els 

antecedents i que nosaltres ens faria plantejar-nos quin seria el posicionament del nostre 

grup. Concretament és una frase, la frase que diu després d’una introducció que parla de 

la llei 2/2004 i que cal invertir recursos per visualitzar aquesta tolerància zero que estem 

completament d’acord.  Hi ha una frase que diu: una voluntat política que no tenen ni el 

govern de l’estat ni el de Catalunya, que han fet desaparèixer el principi d’igualtat del 

discurs polític i la violència de gènere de les seves prioritats per fer que torni a ser un 

problema privat invisible. Continua el paràgraf dient que estan desmantellant la llei 

integral amb continues retallades pressupostàries i amb reformes legislatives que ataquen 

directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la Llei Wert, que és una llei estatal, 

no és una llei catalana, per tant, no ens considerem al·ludits, no?  

 

La fallida reforma de l’avortament.  Una proposta del govern central i, per tant, nosaltres 

tampoc ens donem per al·ludits. Nosaltres vull dir, el govern català. Nosaltres com a 

catalans, com a una cosa que hauríem de mirar des d’un prisme més nacional i no des 

d’un punt de vista estatal o la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 

L’ARSAL, que és una llei que està impulsada pel govern central i que el govern català, fins i 

tot, ha presentat recursos d’inconstitucionalitat, no? etc. Clar posar en el mateix sac als 2 

governs, creiem que no és de rebut i que a nosaltres aquesta frase en concret, doncs ens 

fa plantejar quin seria el posicionament davant de la moció. Al nostre entendre, hauríem 

de tatxar o hauríem de redactar de manera diferent aquesta frase. Sobre el govern de 

l’estat, nosaltres podem estar d’acord. De fet, les lleis que s’esmenten en aquesta 

proposta, doncs són lleis de l’Estat, per tant, una voluntat política que no té el govern de 

l’Estat espanyol que ha fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític. Nosaltres 
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no ens agrada que surti aquí ni el de Catalunya. Això és una petició que els fem i que 

proposaríem aquesta esmena perquè, al nostre grup, que és un grup important com el seu 

en aquest plenari, doncs pogués donar un vot afirmatiu. Després també faríem una 

correcció. La llei orgànica crec que és la 2/2004 i en els antecedents consta com la 

2/2004, però en el quart punt lletra A, fan esment a la Llei orgànica 1/2004, entenc que hi 

ha un error, jo crec recordar que és la 2/2004, però no n’estic segur. Crec que és la 2/2004. 

En tot cas, seria esmenar també aquest 1 per un 2 si, realment, és la 2 i en tot cas, 

aprofitant que esmenem, doncs actualitzaríem, per desgràcia s’hauria d’actualitzar, la 

xifra de dones que han estat assassinades i, com abans hem comentat, no són 10, sinó 

que serien 14, no? 

 

Per tant, demanaríem, sobretot esmenar en l’apartat aquest, creiem que el govern català 

està fent tot el que pot amb els recursos del quals disposa per tirar endavant lleis que 

s’han aprovat en el Parlament de Catalunya i, per tant, creiem que seria important 

esmenar en aquest sentit la proposta. Gràcies.  

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr.  Manel Álvarez. Sra. Carmen las Heras?  

 

Sra. las Heras.- Entenc el que dieu, però nosaltres continuem pensant que, en tot cas, el 

desplegament d’aquesta llei la 5/2008 a Catalunya no s’està fent bé. No és prou, perquè 

aquestes 14 dones assassinades representen un total de víctimes molt exagerat respecte a 

anys anteriors, amb la qual cosa alguna cosa deu estar fallant. Doncs pensem que s’ha 

de desplegar i que hi ha d’haver una voluntat política de desplegar aquesta llei d’una 

manera més eficaç perquè del que es tracta és d’evitar que passi això. Llavors, algú té 

alguna cosa deu estar fallant en aquest desplegament. En aquest sentiment i sobretot de 

cara al sentiment que tenen les dones se senten desprotegides. La prova és aquest 

manifest que s’ha fet. Llavors, nosaltres no podem modificar res del que hi ha aquí escrit 

per tota la resta evidentment... 

 

Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Sr. Albert Gil?  

 

Sr. Gil.- Sí això ho vam comentar també en la comissió informativa del ple. Nosaltres, de 

vegades, quan parlem d’algunes modificacions que s’haurien de tenir en compte per 

poder aprovar, també agrairíem saber-ho una mica abans també pels posicionaments, 

pel fet d’evitar això perquè si el PSC o Convergència quan presenta una moció no està 

disposat a modificar una cosa que s’ha demanat en una comissió informativa que, en 

aquell moment, s’ha de debatre. Entenem que es faci el debat, però també agrairíem 

que s’avisés. Simplement, per poder arribar al ple sabent el que. En aquest cas, nosaltres, 

encara que aquesta frase pugui saber greu o puguem no estar d’acord perquè, fins a cert 

punt, les lleis depèn de qui les gestiona o depèn de quines lleis són, entenem que no són 

agradables certes frases, no? per a qui les digui o qui les rebi, però en un cas així, nosaltres 

creiem que no podem ni abstenir-nos ni votar en contra d’una moció d’aquest tipus. 

Encara que al final, aquesta frase molesti i pugui ser més o menys, tenir la raó el tema de 

la molèstia. Entenem que una moció així, demanem això que si es parla en una comissió 

informativa, ho puguem saber abans simplement, però en un cas així, nosaltres igualment, 

seguiríem votant favorablement a una moció que, al final, el que estem demanant en els 

antecedents poder sí que pot no agradar, però al final, el tema de les resolucions i el que 

proposem hi estem d’acord. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i 

Unió? 
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Sr. Álvarez.- Nosaltres no estem d’acord, el posicionament no és nou d’ara, ja ho vaig 

comunicar i ho vaig exposar a la comissió informativa, per tant, no teníeu coneixement, el 

grup del PSC no té coneixement ara, en aquest moment, d’aquesta petició per part del 

nostre grup, ja ho vaig traslladar en la comissió informativa, per tant, nosaltres no podem 

donar un vot afirmatiu a aquesta moció. És curiós que no intentin tenir el màxim perquè 

em sembla que va ser un dels comentaris que va fer el seu portaveu en la comissió 

informativa. El que dèiem i el que, ho dic perquè ho van comentar vostès, eh? el que 

estàvem buscant amb aquesta moció era el màxim de suport per part del ple, eh? Si el 

que no volen és aquest suport, doncs està clar que no modificaran la moció. Si volen el 

suport majoritari, que és un dels grups importants, doncs nosaltres demanaríem això, si no, 

lògicament, estem d’acord en el que estem aprovant, de fet, ho hem aprovat per majoria 

absoluta en el punt número 5. Nosaltres no vataríem en contra, però ens abstindríem en 

aquesta moció perquè creiem que el redactat no és el que ha de ser. Respecte el 

comentari de la falta o de que la llei no s’està desplegant d’una manera correcta. De fet, 

un dels punt que aprovem, el punt 3 concretament, és demanar a la Generalitat que 

avanci en el desplegament de la llei per a l’eradicació de la llei de violència contra les 

dones. No hem fet cap comentari contra aquest punt. Estem completament d’acord en 

què hem de demanar a la Generalitat que faci tot el que hagi de fer per tirar endavant 

aquesta llei, per tant, no hem fet cap comentari, però el que no podem estar d’acord és 

que la Generalitat, amb tot el que està patint i amb tot l’esforç que s’està fent, al nostre 

entendre, per solucionar molts temes de país, doncs que rebi una frase com la que estan 

vostès posant. Una voluntat política, que jo crec que existeix com a govern en el govern 

que no tenen ni el govern de l’estat ni el de Catalunya. Estem totalment en contra 

d’aquesta frase i nosaltres no podem accedir a un vot afirmatiu.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Estaríem ja fora dels grups de paraules, però en tot 

cas, com des del grup de Convergència i Unió es demana, un cop més, aquesta 

rectificació, li passo a paraula a la Sra. Carmen las Heras per esmenar la moció i obtenir el 

màxim de suport possible. 

 

Sra. Las Heras.- No, és que nosaltres prioritzem la tolerància zero a qualsevol postura 

política o d’un partit polític, perquè ara el que esteu defensant vosaltres és el que defensa 

el vostre grup polític i nosaltres estem defensant el no maltractament a les dones. Llavors, 

crec que no ens posarem d’acord. 

 

Sr. Alcalde.- En tot cas, per afegir-me al debat, dir-li és absolutament coherent i lògica la 

posició del portaveu de Convergència i Unió. Nosaltres pertanyem a una formació política 

que té tota la sensibilitat i tota la tolerància zero en la violència masclista cap a les dones 

i, per tant, des del nostre grup, en la mesura que és possible, des del nostre grup municipal, 

però des del Govern de la Generalitat que, en aquest moment, l’està portant en minoria 

el grup parlamentari del nostre partit, el partit al qual pertanyem, on hi ha aquesta 

sensibilitat total sobre el tema que estem parlant, doncs no és acceptable sota cap 

concepte que continuï aquesta frase. Em sembla absurda l’actitud de no voler buscar el 

consens perquè dóna la sensació que una moció que busca un altre efecte, tingui una 

frase que surt gairebé de passada amb un atac directe contra el govern de la Generalitat 

de Catalunya i entenc que això no ha d’estar i, per tant, nosaltres que ens agradaria 

donar suport a aquesta moció perquè les nostres polítiques són aquestes, ens veurem en 

l’obligació de fer una abstenció i no podem donar suport, per tant, si continua el text així, 

el que farem és passar a votació sense el nostre suport. D’acord? Doncs no sé si hem de 

votar, Sra. Secretària, hem de votar aquestes esmenes que són petites? Són 2 números. El 

número de llei és una correcció d’una errada material diguéssim i el 10 que passa a 14, 

que és una correcció d’actualització. No hem de fer cap esmena, oi? Doncs passem a 

votació. 
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Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 8 vots a favor manifestats pels 

regidors dels grups municipals del PSC, d’ICV-EUIA i d’ERC i 8 abstencions manifestades 

pels regidors de CIU i del P.P., el qual, literalment, diu: 

 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la violència de gènere. 

Malauradament, aquest any commemorem aquest dia amb la convicció de retrocés 

en la lluita contra la seva eradicació per una clara manca de voluntat política.  

 
Aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència 

de gènere (Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere) impulsada pel darrer govern socialista i que ha 

estat guardonada amb una de les mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur 

(Futur Policy Award 2014) que l’ONU Dones, el World Future Council i la Unió 

Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que tinguin com a 

objectiu posar fi a la violència contra les dones i les nenes. Han ressaltat que aquesta 

llei és una de les normes més importants i eficaces que existeixen per eradicar la 

violència sexista en tot el món. Una violència que qualifiquen com una de les formes 

més generalitzades d’abús contra els drets humans. Aquesta llei és la clara mostra que 

per lluitar contra la xacra de la violència masclista s’ha de tenir voluntat política, i fer 

de la lluita contra la violència una prioritat absoluta dels governs.  

 

Cal invertir recursos i esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència 

masclista. Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar 

contra una xacra que cada any ens deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes. 

 

Una voluntat política que no tenen ni el govern de l’Estat ni el de Catalunya, que han 

fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència de gènere de les 

seves prioritats per fer que torni a ser un problema privat, invisible. Estan desmantellant 

la llei integral amb contínues retallades pressupostàries i amb reformes legislatives que 

ataquen directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la Llei Wert, la fallida 

reforma de l’avortament, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

Local que farà desaparèixer molts serveis municipals, com els de promoció i protecció 

de les dones (programes d’atenció, punts d’informació, pisos d’acollida per a dones 

maltractades,...). Tot això afeblirà més encara la xarxa d’entitats que donen suport a 

les dones maltractades.  

 

A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista, parteix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i designa 

la violència masclista com una greu vulneració d'aquests drets i un impediment 

perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la llibertat. La finalitat 

d'aquesta llei és establir els mecanismes per contribuir a l'eradicació de la violència 

masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret 

bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d'aquesta violència. 

 

No obstant això, el 2014 a Catalunya, 14 dones han estat assassinades per les seves 

parelles o ex parelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per violència 

de gènere de tot el 2013. 
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Des del PSC reivindiquem tornar a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques 

contra la violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els 

darrers anys. Perquè les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut, 

d’acompanyament a la inserció laboral i  les polítiques de suport a les persones amb 

dependència són innegociables i imprescindibles per a la justícia social.  

 

Per això, aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les dones 

assassinades per violència de gènere i expressa les seves condolences a les seves 

famílies i amistats.  

 

Així mateix, manifesta la seva repulsa a totes les manifestacions de violència masclista, 

referma el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els 

maltractadors.  

 

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: 

 

6. Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots 

els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en 

situacions d’extrema vulnerabilitat. 

7. Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència sexista, i enfortir 

la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors. 

8. Demanar a la Generalitat  que avanci en el desplegament de la Llei per a l’eradicació 

de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització del 

desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les 

víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments 

de pensions.  

9. Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de 

Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders 

públics, tant locals, com autonòmics i estatals, específicament: 

h. Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei 

Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere, en coordinació amb els poders públics, locals, autonòmics i 

estatals.  

i. Reposar els fons pressupostaris que han patit retallades. 

 

j. Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència masclista. 

k. Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta implantació en 

col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial. 

l. Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la seva eficiència 

i garantir la seva aplicació a tot el territori. 

m. Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals que 

intervenen davant aquesta violència i garantir que qualsevol modificació que es porti 

a terme en les estructures desenvolupades per combatre aquesta violència no perdi la 

seva especialització.  

n. Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita 

contra la violència de la dona i la violència masclista, conegut com el Conveni 

d’Istanbul.  

10. Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat Espanyol i al de la Generalitat de 

Catalunya.” 
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B.8.2) Defensa i suport als clubs esportius de base. 

 

Sr. Alcalde.- Passaríem a la següent moció en defensa i suport als clubs esportius de base.  

 

Qui té la paraula? Sr. Manuel Cortés, en nom del PSC? 

 

Sr. Cortés.- Bona tarda. Nosaltres presentem avui en el ple de l’Ajuntament una moció dels 

clubs esportius de base, en referència amb les mesures que està prenent el govern central 

últimament en aquest tema. 

 

Passo a llegir el que són els antecedents:  

 

“L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que està 

adoptant el Govern de l’Estat,  en un intent de complir amb els seus objectius 

electorals, recaptatoris i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de clubs 

i entitats esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors, esportistes i 

professionals que volen aportar la seva experiència i formació al col·lectiu d’una 

manera altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant de l’Esport de 

base. 

 

En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han 

hagut d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 

al 21% per l’ús d’instal·lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la 

Llicència Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, 

limitar greument els ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels 

esportistes que vulguin competir i envair, una vegada més, les competències 

autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva. 

 

Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix com 

a conseqüència de la crisi, hem de sumar-hi la següent: a partir de l’1 de novembre, el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social iniciarà una campanya que, sota la 

denominació “Regularización laboral de la actividad desarrolada en los clubes y 

entidades deportivas sin ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència de 

l’esport de base. Aquesta última mesura es converteix en una amenaça sense 

precedents i llença pel terra el magnífic treball i la insubstituïble funció que realitzen 

centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 

 

El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat 

esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i 

imprescindible en els clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol, de 

la mateixa manera que la resta de països de la Unió Europea.  

 

La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament 

laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les despeses 

derivades de la pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de cop la 

important funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en 

gran mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts 

d’ells. 

 

L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i 

l’escletxa social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la 

població l’accés al seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda. 
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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.- Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en 

marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de base 

que ha de començar l’1 de novembre de 2014, i què ha estat considerat en el sector 

com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que 

hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar 

aquestes mesures. 

 

Segon.- Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per 

regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de 

les entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport 

Base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada 

modalitat esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, 

proposar les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada 

de voluntariat esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica 

de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot 

ser considerada com a salari. 

 

Tercer.-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb 

participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un 

Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels 

diferents de serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.. 

 

Quart.- L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del 

municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva  

regularització si la situació particular ho requereix.” 

 

Resumint perquè presenta el nostre grup aquesta moció al ple, doncs bàsicament per 4 

punts. Com hem dit abans, això posa en perill la supervivència de les entitats esportives 

del nostre municipi, la pujada de l’IVA que, en aquest cas, no l’ha suportat l’Ajuntament 

de les intal·lacions municipals. La llicència esportiva única, que això és un invent del 

govern de l’Estat espanyol sobretot per mirar d’aconseguir reduir els ingressos de les 

federacions catalanes, bàsicament, i per aquest control d’empleades amb contracte que 

es volen fer, mitjançant aquesta regularització que ells parlen laboral de la actividad 

desarrollada en los clubes.  

 

Després, al nostre entendre, això provoca una desigualtat d’oportunitats i, com hem dit 

abans,  una escletxa social important perquè hi haurà una gran part de la població que 

perdrà el seu dret de fer esports, simplement, per motius de renta. Això si ho porten a 

terme, al cap i a la fi, i que portarà, de conseqüència immediata, serà la pujada de les 

quotes de qualsevol entitat esportiva de l’afiliació de seguidors que portarà de 

conseqüència immediata i impactant serà la pujada de les quotes que han de pagar els 

jugadors i una de les coses que al nostre grup li molesta, però a mi, personalment, encara 

em molesta més, és la invasió que proposa fer el govern de l’Estat espanyol amb unes 

competències que són literalment autonòmiques. Jo, quan vaig llegir les intencions que 

tenien amb aquesta regularización, el primer que se’m va vindre el cap és què estan fent. 

Com es diu en Andalucia, de donde yo soy originario, literalment se dice estar invadiendo 

pastos ajenos i és, per això, que presentem aquesta moció, aquest resum jo el que intento 

és que mireu per dintre, que ens oblidem, si pot ser, de parlaments catalans, de 
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parlaments espanyols i pensem, en què si això ho tiren endavant, com és el seu propòsit i 

que ho faran, pensem que aquesta moció, bàsicament, el que està és defenent és 

entitats esportives d’aquest municipi, simplement.  Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manuel Cortés. Algun comentari, Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra 

Republicana de Catalunya? 

 

Sr. Gil.- Sí, els pastos ajenos, com molt bé diu el Manel, ens els fan a tot arreu. És una més i 

a part de tot, evidentment, quan fan aquests temes i els llegeixes, bàsicament, l’afectació 

més gran és aquí. La regulació és sempre envair el que ja tenim i que aquí no ens 

comportava cap mena de problemes, altruïstament, i si que se’ls convenç d’alguna 

manera, per tant, nosaltres estem plenament d’acord, hi donarem ple suport i aquesta 

frase m’ha agradat molt i la podrem utilitzar per a moltes coses.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. César Alcalá, regidor d’Esports, en nom del P.P. 

 

Sr. Alcalá.- Bona nit. Com a regidor d’Esports puc estar d’acord amb els 4 punts que es 

plantegen en aquesta moció, realment hi estem, sobretot amb l’últim, però l’últim ja, des 

de la regidoria d’Esports, ja s’ha portat a terme des de fa més d’un any. És a dir, s’ha 

convocat a les diferents entitats a un seguit de reunions que va haver-hi amb el Sr. Iván 

Tibau. Les associacions tant l’associació de municipis de Catalunya con l’Associació 

Catalana de municipis. Se’ls hi ha donat tot el suport. S’ha intentat enraonar amb ells, s’ha 

parlat amb ells, se’ls ha donat tot el moviments. Tot el moviment i tota l’ajuda tècnica i 

dels serveis de l’Ajuntament. Jo ja et dic, amb els quatre punts, personalment, hi estic 

d’acord, amb el que no hi estic d’acord és, en gran part, amb la introducció de la moció, 

lògicament. amb la qual cosa, aquí hi ha una doble vessant, que és que jo estic d’acord 

en els 4 punts, però no estic d’acord amb la introducció. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. César Alcalá. Sr. Manel Álvarez, en nom del grup de 

Convergència i Unió.  

 

Sr. Álvarez.- Estem d’acord en el fons de la moció, també en la forma, de fet, és una 

moció, aquesta que presenten que havia estat corrent, que havia proposat l’ACM fa cosa 

d’un any, que després es va intentar modificar i, bé, no podem estar en contra d’una 

cosa que està intentant modificar l’esport de base i que concretament, en el municipi 

nostre, en el municipi de la Roca, doncs pot afectar que entitats que estan fent una labor 

social molt important integradora, doncs que pateixin un atac d’aquest tipus. Les 

competències són 100% autonòmiques, és a dir que en l’àmbit esportiu i en aquest sentit, 

en el punt 3, que és demanar a l’Estat, el que hauríem de fer és demanar a l’estat que 

dotés econòmicament perquè la Generalitat gestionés una competència que està en les 

seves mans. És a dir, instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives 

necessàries per regular convenientment les activitats remunerades, el que hem de fer és 

instar a l’Estat el que pagui la competència, que doti econòmicament a la Generalitat 

dels recursos necessaris perquè sigui la Generalitat, que és qui té la competència, la que 

gestioni al 100% aquesta àrea  i que  en tot cas, aquí puguem decidir com volem que sigui 

el nostre model esportiu, que fins ara, no ens ha anat malament. Jo crec que és un model 

que fins i tot, ha estat exportat a altres zones de l’Estat i que funciona bé, que no és un 

model que funcioni malament, per tant, el que hauríem de demanar és que l’Estat dotés 

econòmicament a la Generalitat perquè pugui tirar endavant les accions esportives que 

cregui. En definitiva, és positiu que ens posicionem sobre aquest tema i que, tot allò que ja 

s’ha anat fent, en el parlament espanyol, durant aquest temps, perquè això fa un any i 

pico que ens està passant, i que ha servit perquè aquelles inspeccions de treball, que es 

van iniciar, s’aturessin i que hem tingut un període més o menys de tranquil·litat, menys 
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aquelles que estaven iniciades i, per tant, allò no es podia parar, però que no es van 

iniciar inspeccions noves, des del mes de juliol d’aquest any, que torna, una altra vegada, 

el contraatac i que en trobem en una situació en què pot acabar amb clubs, amb 

entitats esportives històriques que podem tenir en aquest municipi i les que hi ha en 

d’altres municipis catalans, per tant, tot el suport a la moció.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun altre comentari? Manuel Cortés?  

 

Sr. Cortés.- Bàsicament, donar les gràcies als grups que donaran suport a la nostra moció i 

al regidor d’Esports dir-li que jo ja m’ho esperava. Jo m’esperava que, fins i tot, el teu vot 

no fos una abstenció, però també t’haig de reconèixer que ets coherent amb la ideologia 

que representes en aquest ple i t’agraeixo que el vot que jo m’esperava l’hagis 

transformat en una abstenció. Refent al Manel Álvarez, una altra vegada gràcies per el 

vostre suport i el que em dius del punt número 3, també podríem demanar al govern de 

l’Estat espanyol sobre altres temes, que posés calés a Sanitat i que posés calés a 

Educació, però la nostra força és la que és i això es tracta de defendre a les entitats 

municipals. Com bé dius, es va començar unes inspeccions de treball amb els clubs, farà 

cosa d’un any o any i mig i es va aconseguir parar, però ara tornen i amb tota la artilleria. 

És per això que presentem aquesta moció demanant a veure si podem tornar a parar 

aquesta segona envestida. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manuel Cortés. Algun altre comentari? Sr. César Alcalá?  

 

Sr. Alcalá.- Me extraña, conociéndome, que pensaras que iba a votar que no. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. César Alcalá. Bé, jo crec que si no hi ha més comentaris, passem 

a votació. 

 

Sr. Cortés.- César mis pensamientos son pensamientos y ya está. 

 

Sr. Alcalde.- No fem un diàleg. Jo crec que és innecessari. Jo crec que està tot molt clar. 

Passem a votació. 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova per 15 vots a favor manifestats pels regidors dels 

grups municipals de CIU, d’ERC, d’ICV-EUIA i del PSC i 1 abstenció manifestada pel regidor 

del grup municipal del P.P, el qual, literalment, diu: 

 

“L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que està 

adoptant el Govern de l’Estat,  en un intent de complir amb els seus objectius 

electorals, recaptatoris i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de clubs 

i entitats esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors, esportistes i 

professionals que volen aportar la seva experiència i formació al col·lectiu d’una 

manera altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant de l’Esport de 

base. 

 

En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han 

hagut d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 

al 21% per l’ús d’instal·lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la 

Llicència Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, 

limitar greument els ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels 

esportistes que vulguin competir i envair, una vegada més, les competències 

autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva. 
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Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix com 

a conseqüència de la crisi, hem de sumar-hi la següent: a partir de l’1 de novembre, el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social iniciarà una campanya que, sota la 

denominació “Regularización laboral de la actividad desarrolada en los clubes y 

entidades deportivas sin ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència de 

l’esport de base. Aquesta última mesura es converteix en una amenaça sense 

precedents i llença pel terra el magnífic treball i la insubstituïble funció que realitzen 

centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 

 

El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat 

esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i 

imprescindible en els clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol, de 

la mateixa manera que la resta de països de la Unió Europea.  

 

La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament 

laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les despeses 

derivades de la pràctica esportiva de base casi en un 50%; eliminant de cop la 

important funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en 

gran mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts 

d’ells. 

 

L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i 

l’escletxa social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la 

població l’accés al seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda. 

 

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.- Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en 

marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de base 

que ha de començar l’1 de novembre de 2014, i què ha estat considerat en el sector 

com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que 

hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar 

aquestes mesures. 

 

Segon.- Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per 

regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de 

les entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport 

Base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada 

modalitat esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, 

proposar les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada 

de voluntariat esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica 

de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot 

ser considerada com a salari. 

 

Tercer.-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb 

participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un 

Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels 

diferents de serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.. 
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Quart.- L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del 

municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva  

regularització si la situació particular ho requereix.” 

 

 

MOCIONS D’URGÈNCIA  

 

Sr. Alcalde.- Hi ha 2 mocions d’urgència que presenta el grup municipal del PSC. Si ens les 

faciliten?  

 

Qui defensarà les mocions i per a quina comencem?. Sr. Garcia Lorenzana?  

 

Sr. Garcia.- Jo defensaré la moció en relació a la querella del president de la Generalitat.  

 

Sr. Alcalde.- comencem per aquesta? Perfecte  

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL 

VALLÈS EN RELACIÓ A LA QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT 

CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

 

 

Sr. Garcia.- Gràcies, Sr. Alcalde. Crec que el més ràpid i el més fàcil és procedir a llegir la 

moció que és bastant curta. És en relació a la querella presentada per la fiscalia General 

de l’Estat contra del president i altres membres del govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

“Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet 

s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda 

d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya.  

 

La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut 

després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo,  

s’ha vist agreujada per la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern 

causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i els atacs soferts per 

elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema 

educatiu. 

 

Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents 

manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar precisament aquest 

malestar i en l’exigència, cada vegada més creixent, d’exercir el Dret a Decidir del 

poble de Catalunya. 

 

Hem de lamentar, però, que davant d’aquest repte que és eminentment  d’ordre 

polític, el govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l’Estat la 

presentació d’una querella contra el President de la Generalitat, la Vicepresidenta del 

Govern i la Consellera d’Ensenyament. 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple l'adopció dels següents: 

 

ACORDS 

1. Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu 

crisi institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a 
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condicions indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement,  haurà de 

ser sotmesa al vot ciutadà. 

 

2. Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés 

participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de 

criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de l’ajuntament de La 

Roca del Vallès al President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern i a la 

Consellera d’Ensenyament 

 

3. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, al President del Govern 

Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). ” 

Simplement per resumir, els problemes polítics s’han de resoldre en el marc de la política i 

no en els jutjats. El que tenim aquí a Catalunya és eminentment un problema polític que 

s’ha de resoldre amb això, amb diàleg, amb negociació i pacte i en tot cas, on no s’ha 

de resoldre és amb querelles interposades per una fiscalia General de l’Estat, totalment 

condicionada pel govern de l’Estat. Per això també volem, malgrat, i això és del tot 

conegut,  les discrepàncies polítiques que té el PSC amb el president de la Generalitat, 

precisament, per aquestes discrepàncies, li volem donar el nostre suport perquè aquestes 

discrepàncies s’han de resoldre, precisament, en el terreny de la política. En el terreny de 

parlar tots sobre els problemes que ens afecten. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Garcia Lorenzana. Algun comentari?  

 

Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya? 

 

Sr. Gil.- Com és una moció que presenta el grup socialista, per tant, els acords , el primer 

que comenta manifestar que tenim el convenciment, que no hi ha cap solució viable, bé, 

nosaltres tenim el ple convenciment que no hi ha cap d’aquestes coses, el diàleg, la 

negociació, no s’hagi intentat ja, per tant, ja fa temps que ens estan, diguem-ne, ja fa 

temps que ens estan portant cap a un carreró sense sortida, per tant, provablement, 

aquest seria el punt que nosaltres si haguéssim de portar una moció, en aquest sentit, 

doncs no estaríem d’acord, però com que és la moció que presenta el grup municipal  

del  PSC. El que sí que els he de comentar, provablement; provablement no, segur, error 

meu, es deu haver enviat la moció al correu que tinc com a regidor i tinc problemes des 

de fa molt temps. Vaig demanar d’això i no se’m va resoldre, vaig parlar-ne fa temps i no 

se’m va resoldre i jo me n’he despreocupat totalment. Llavors, com alguna informació sí 

que la rebo en el meu correu personal, doncs la veritat és que no ho he tingut d’això, per 

tant, tant aquesta com la següent no les hem pogut comentar, per tant, amb allò que jo 

dic sempre, com aquest cop és culpa meva, decidirem sobre la marxa, d’acord? Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari? Sr. Manel Álvarez, en nom de 

Convergència i Unió? 

 

Sr. Alcalde.- Sí, ens ha sorprès la moció perquè, com que ve d’un grup que, en principi, 

com vostè mateix ha comentat té unes diferències importants, no només amb el 

president, sinó amb l’equip de govern i amb el que està governant. Nosaltres estem 

d’acord amb el punt número 1 perquè no ho interpretem com una petició de diàleg entre 

Catalunya i l’Estat o entre el govern català i els partits del parlament català o els diferents 

grups del parlament i l’Estat, si no que això es pot interpretar d’una altra manera, que és 



 

38 

que el que hagi de passar, ho hem de decidir aquí i, per tant, això ha de passar perquè 

parlem, amb diàleg, aquí, per a la negociació aquí i pel pacte aquí, que són condicions 

indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement, hauran de ser sotmeses 

al vot ciutadà, peR tant, la interpretació que nosaltres fem és aquesta i no veiem cap 

inconvenient. Ara, podríem haver aprofitat i anar una mica més al fons. Hi ha una altra 

moció que corre, no demano cap esmena, simplement ho comento i si ho consideren 

oportú o  ho considerem oportú tots, doncs podem afegir els punts, eh? En tot cas, fem 

una proposta només, però en tot cas, com està, ja és correcte i va en una línia que a 

nosaltres, doncs evidentment, hi hem d’estar d’acord. Podríem afegir un punt, d’aquesta 

moció que està corrent i que nosaltres no hem portat, no sé, per prudència, però que es 

podia afegir, però que és un punt que començaria dient:  

 

-Destacar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com a 

subjecte polític, amb totes les conseqüències, tal com ho van ser el dia 9 de novembre. 

 

Aquest és un punt que es podria incorporar perquè va en la línia de defensa del motiu pel 

qual es va inculpar al president i a les conselleres, no?  Per què s’inculpa? Precisament 

perquè s’està defensant una cosa com això i una altra cosa que creiem que és oportú, 

com a mínim comentar, és que a conseqüència del que va passar del que es veia que 

podia passar el 9 de novembre, la delegada del govern va enviar unes cartes a tots els 

ajuntaments coaccionant als tècnics municipals i als juristes perquè actuessin d’una 

manera determinada. Aquesta actuació, al nostre entendre, no és correcte, ni molt menys 

i és una actitud força intolerable que no s’hauria de consentir, per tant, demanaríem en 

un punt també:  

 

-Demanar la dimissió de la delegada del govern de Catalunya, perdó del govern a 

Catalunya, Maria de los Llanos de Luna,  que ha amenaçat a ajuntaments, funcionaris i 

directors d’institut, tot condemnant l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol 

en la seva negació persistent del dret a decidir dels catalans i de les catalanes. Aquests 2 

punts podrien formar part de l’origen que ha comportat que algú presenti una querella 

contra el president de Catalunya i contra la vicepresidenta i la consellera, que com a 

mínim, volíem expressar i exposar al plenari perquè creiem que, en el fons, l’esperit de la 

moció va en la línia aquesta, que tenim dret a expressar-nos, que tenim dret a decidir, que 

tenim dret a exposar allò que pensem i que la millor manera de fer-ho és, com diu aquí, 

votant.  Gràcies. 

 

Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Garcia Lorenzana?  

 

Sr. Garcia.- Gràcies, Sr. Alcalde. En primer lloc, demanar disculpes al Sr. Gil perquè 

desconeixia aquest tema del correu electrònic i efectivament, li vaig enviar jo al correu 

d’aquí de l’Ajuntament. Ho tindrem en compte per la pròxima vegada. 

 

En quant als comentaris del Sr. Álvarez, jo crec que la nostra moció expressa una 

sensibilitat en la qual podem estar tots d’acord. En els punts que vostè ha afegit, en alguns 

podríem estar d’acord i en d’altes no. Per això està la política i per això està el diàleg, 

precisament, per parlar d’aquests temes. Al nostre entendre, jo crec que s’hauria de votar 

aquesta moció tal com  està ara i, en tot cas, animar-lo a que en el proper ple, animar-lo 

a que presentin vostès una moció, en aquest sentit que vostè ha expressat avui, i nosaltres, 

evidentment, ho mirarem amb bons ulls i en parlarem sobre aquest tema, però el més 

important, crec que la reflexió general que s’hauria de fer arran d’aquesta moció i de la 

situació que estem vivint en aquests moments és que cal parlar més i parlar millor, en 

general, en el món polític i parlar no significa fer discursos successius, es tracta de 

conversar, cosa que desgraciadament, a molts nivells, els polítics no fan i simplement, per 
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concloure, nosaltres sempre hem estat amb el dret a decidir, malgrat que alguns moments 

sempre se’ns ha volgut situar en un altre lloc, el que passa és que no estem d’acord amb 

les forces i amb els mecanismes que s’han utilitzat fins ara per arribar al moment de votar, 

però evidentment, qualsevol solució que s’hagi de donar a l’encaix o desencaix entre 

Catalunya i la resta d’Espanya haurà de passar per les urnes. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Garcia Lorenzana. Si algú vol afegir alguna cosa. Sr. Manel 

Álvarez. 

 

Sr. Álvarez.- Res, un comentari curt. Eren comentaris per poder afegir a aquesta moció o 

en tot cas nosaltres estudiarem la possibilitat de poder afegir a aquesta moció o en tot 

cas, nosaltres estudiarem la possibilitat de presentar la moció en un futur, però agrair, en 

tot cas, que un grup com el PSC, que no és coincident amb moltes coses, que presenti 

una moció en defensa del president de Catalunya que creiem que s’ha d’agrair el fet 

que, venint d’on ve, doncs que presenti aquesta moció. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, doncs jo, sumar-me per cloure aquest punt, sumar-me a l’agraïment que 

el grup municipal del PSC de la Roca faci aquesta moció de suport al president de la 

Generalitat de Catalunya, a la vicepresidenta i a la consellera de la Generalitat de 

Catalunya. Realment, és molt lamentable que es vulgui barrejar la judicialització de la 

política amb la política. La política és una cosa i el tema judicial és una altra. Quan hi ha 

una ingerència del poder legislatiu sobre el poder judicial, doncs alguna cosa està fallant 

en la nostra democràcia i això és intolerable i això és intolerable. Agraïm que hi hagi 

aquest suport al president del nostre grup municipal representem aquí al municipi. Ens 

sumarem al suport a aquesta moció, evidentment, no són els termes, perquè nosaltres, 

segurament, hauríem afinat, és una qüestió de matís, però en tot cas, agrair la presentació 

d’aquesta moció. Segurament en els propers dies, les properes setmanes, els propers 

mesos anirem escrivint moltes pàgines d’aquest moment tant transcendental de la nostra 

història i si finalment progressa, doncs segurament hi haurà una autoinculpació massiva de 

moltes persones, a la qual convido què ens hi sumem i que realment, l’Estat espanyol vegi 

en quin grau d’equivocació es troba, però això ja hi anirem veient en els propers dies. 

 

Primer passem a votar la urgència  

 

Aprovada la urgència per unanimitat  

 

Passem a votar la moció  

 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per 15 vots a favor manifestats pels regidors dels 

grups municipals de CIU, del PSC, d’ERC i d’ICV-EUIA i 1 vot negatiu manifestat pel regidor 

del grup municipal del P.P., el qual, literalment, diu: 

 

“Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet 

s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda 

d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya.  

 

La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut 

després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo,  

s’ha vist agreujada per la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern 

causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i els atacs soferts per 

elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema 

educatiu. 
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Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents 

manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar precisament aquest 

malestar i en l’exigència, cada vegada més creixent, d’exercir el Dret a Decidir del 

poble de Catalunya. 

 

Hem de lamentar, però, que davant d’aquest repte que és eminentment  d’ordre 

polític, el govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l’Estat la 

presentació d’una querella contra el President de la Generalitat, la Vicepresidenta del 

Govern i la Consellera d’Ensenyament. 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple l'adopció dels següents: 

 

ACORDS 

4. Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu 

crisi institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a 

condicions indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement,  haurà de 

ser sotmesa al vot ciutadà. 

 

5. Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés 

participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de 

criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de l’ajuntament de La 

Roca del Vallès al President de la Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern i a la 

Consellera d’Ensenyament 

 

6. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, al President del Govern 

Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a 

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). ” 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL 

VALLÈS EN RELACIÓ ALS HORTS SOCIALS 

 

Sr. Alcalde.- Passaríem a la segona moció. Qui la defensarà? Sr. Carles Fernández. 

 

Sr. Fernández.- Sí, és una moció en referència a una altra que es va aprovar fa 22 mesos i 

que s’ha acabat resolen dimecres de la setmana passada i que és en referència a una 

moció que es va presentar perquè l’Ajuntament impulsés la creació d’horts socials. Una 

moció que, en aquells moments, es va aprovar amb l’abstenció dels grups de govern, 

potser fruit d’això, és que en el seu desenvolupament, ha trigat 22 mesos a implementar-se 

i que la seva implementació s’allunya dels objectius que aprovava aquella moció. 

Nosaltres estem molts sorpresos que en aquella moció perquè amb aquest treball, vam 

començar amb una relació i una actitud per part del regidor que portava aquella moció 

molt positiva i vam estar ,fins i tot, visitant el propis terrenys i era un tema al qual nosaltres 

volíem donar tot el nostre suport perquè enteníem que era una necessitat i així almenys 

amb el regidor així anava.  

 

Clar, fa qüestió de 3 setmanes o així, vam venir a veure expedients i vam demanar aquest 

per veure com estava perquè, des de feia bastants mesos no en sabíem res i quina va ser 

la nostra sorpresa quan vam veure que ja hi havia un plec de clàusules publica inicialment  
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i publicat després amb una modificació i que, d’alguna forma, l’objectiu social 

desapareixia per transformar-se en un objectiu d’urbans. L’esperit de la moció que 

nosaltres vam presentar, no la llegiré prefereixo explicar-la, en el punt quart deia:  

 

Prioritzar la concessió d’aquests horts als següents col·lectius: 

 

A) Aturats o persones amb pocs ingressos o  amb risc d’exclusió social i persones  

B) Pensionistes o jubilats  

 

I aquest era l’esperit i aquest era l’objectiu. En el plec de clàusules, l’única condició que es 

demana és ser veí del municipi, prou condició i condició important i tant de bo tinguéssim 

suficients horts per, un cop coberta la demanda social, poder arribar més enllà. És a dir, 

ens sentim, realment, que els acords de ple quan no tenen el suport directe del govern, la 

seva aplicació és absolutament laxa en el temps, 22 mesos. Puc entendre, quan vam 

parlar amb el regidor, ja li vam dir que l’important era que es fessin, però clar veient el 

resultat, ens vam sentir absolutament defraudat i jo crec que vostès, com a govern, és a 

dir, jo de veritat, avui no sé què em diran, però no es poden sentir satisfets d’haver 

transformat un acord que demanava horts socials, traient, tal com està la situació, 

l’adjectiu de socials. Jo vaig presentar una instància demanant que no es fes el sorteig la 

setmana passada, justificant això. La resposta es base en un informe tècnic. Escolti’m 

aquest no és un tema tècnic polític, primera cosa, primer error i per tant, com a tema 

polític, el que ha de respondre és un polític, no un tècnic. Decidir si els horts són socials o 

no socials i adreçar-los a aquests col·lectius o no, és un tema polític, no és un tema tècnic i 

la raó, la raó tècnica que expliquen, suposo que deu ser la raó política, és:  

 

Des del Servei de Promoció Econòmica, que és un servei que, si no m’equivoco, porta el 

Sr. César Alcalá, clar demano si la responsabilitat és de vostè d’aquest canvi es va 

considerar obrir la possibilitat a tota la població atès que és un tema nou, d’una prova 

pilot per a 2 anys del Sr. César Alcalá, per tant, demano si la responsabilitat és de vostè 

d’aquest canvi. Jo li demano perquè aquí diu que es va considerar obrir la possibilitat a 

tota la població, atès que es tracta d’un tema nou, d’una prova pilot per a 2 anys. El fet 

d’haver ampliat la possibilitat de presentar-se a la població, en cap cas redueix la 

possibilitat de possibilitat de fer-ho a aquelles persones amb una situació social 

desafavorida. Evidentment, si ho obrim a tothom, tothom hi pot entrar, però clar, és a dir, 

estàvem proposant una mesura adreçada a aquells col·lectius, que era una mesura que 

enteníem i acceptàvem que fos reduïda, amb 5 horts, que això ens ho va explicar el 

regidor i això ho vam entendre, però clar si aquesta reduïda li traiem el cognom de socials, 

senyors, això ja no és un tema de posicionaments polítics, és que senyors, hi ha gent que 

necessita coses i traiem això. I això em fa pensar, i ara vaig més enllà, em fa pensar amb 

l’impuls que donem a les polítiques socials, aquest tema s’ha anunciat, allà on s’ha 

d’anunciar, per tant, no hi ha cap queixa en què l’anunci i la difusió d’aquest tema s’ha 

fet pels mitjans que fixa la legalitat. Cap dubte, cap dubte, però jo he mirat les persones 

que s’han presentat, 8 persones, vol dir que la difusió aquesta, és a dir, quedar-nos en dir 

un tema d’aquests socials ho difonem per la web, en el tauler d’anuncis i en el BOP és 

d’una insuficiència que ratlla, vaja, que clama el cel. Ja amb el tema de la tarificació 

social, l’any passat vam tenir un queixa. Aquest any, també hem tingut una queixa, tot i 

que s’ha anunciat més, hi ha hagut cartells pels carrers. Jo sé encara si hauran sobrat 

diners o no, en tot cas, ja ho valorarem. Home quedar-nos en què aquest tema és publica 

en els llocs adequats i llavors, el que m’ha cridat l’atenció és que hi ha un plec de 

clàusules que incorpora alguna cosa d’aquest tema i després hi ha una segona aprovació 

en el qual es treu. Sincerament, i ara ja no els hi dic ni com a partit ni com a això, sinó com 

a ciutadà, que vam demanar una cosa a nivell social. Revisin-ho i per això demanem: que 
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es deixi sense efecte el sorteig. És a dir, els acords que he fet en aquest introducció, però 

una mica més desenvolupats. El que demanem és que:  

 

1.- Que es deixi sense efecte el sorteig d’adjudicació dels horts urbans celebrat el 

passat dia 19 de novembre de 2014. 

 

2.- Que es procedeixi a la redacció d’un nou plec de clàusules que incorpori els criteris 

socials per l’adjudicació dels horts socials. 

 

3.- Que es faci un esforç per difondre els terminis de presentació entre els col·lectius 

més desafavorits del municipi.” 

 

 

Crec que si no, sincerament, nosaltres ens sentim, absolutament defraudats, amb una 

proposta que crec que podria ser emocionant i que podria obrir una porta, una primera 

experiència, amb les dificultats que tenim pel tema dels terrenys i aquí amb el regidor, ell 

va ser sensible i ens va ensenyar i notava també el seu esforç, però, al final, això ha 

acabat sent molt decebedor.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari per part dels grups? Sr. Albert 

Gil?  

 

Sr. Gil.- Sí, moltes d’aquestes coses són desconeixement, per tant, esperarem també la 

resposta dels regidors i les declaracions. El que sí que és veritat, i això no ho podem negar, 

és que part de les coses que s’estan dient, tenen tota la raó del món perquè s’està parlant 

d’aquests temes. Una altra cosa és saber si s’ha informat a la gent, des de serveis socials, 

per saber si s’ha informat a la gent que a través de serveis socials, a la gent més afectada 

en aquesta temes per saber si han volgut i si n’eren conscients per optar a aquest tipus de 

possibilitat que, avui en dia, podria ser bona.  Segona el tema que, evidentment, no n’hi 

ha prou i estem pensant de 8 persones presentades i 5 horts, per tant, aquí ja hi hauria més 

demanda que oferta i per tant, aquí ja s’hauria d’entrar a unes valoracions i tercera cosa 

és que aquí també el que hauríem de tenir és que aquí en aquest punt, no sé fins a quin 

punt podem deixar-ho sense efecte, però córrer. Córrer perquè recordo que el regidor es 

va informar que s’havien estat a punt de posar en marxa els horts i llavors, es va dir no 

haurem d’esperar un temps perquè quan coincideixi que quan comenci el tema dels 

horts, puguem tenir bones collites i que la primera trigarà un temps i que ens trobem que 

no ens trobem que quan realment, començaria a tenir efecte ja haguem de deixar els 

horts i es va parlar de 2 anys, si no recordo malament, per tant, entenem, el que passa és 

que no voldríem que al aturar això volgués dir passar massa temps a reactivar-ho. També 

és veritat és cert que 22 mesos és molt, evidentment, però no sé fins quin punt i quines 

tramitacions porta això, per tant, que és molt és evident. Això no ho podem negar, 22 

mesos és una barbaritat, per a qualsevol cosa és igual, sigui el tràmit que sigui, per tant, el 

fet és que ara ja ho hem aconseguit, s’ha fet una aprovació i voldríem tenir aquesta 

informació per valorar-la i després poder prendre una decisió.  

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Albert Gil. Algun comentari? Sr. Santi Raimí, regidor de medi 

ambient, en nom  de l’equip de govern.  

 

Sr. Raimí.- Gràcies Sr. Alcalde. Anem per parts. Primer, en primer lloc, quan es va aprovar 

la moció que vau presentar vosaltres, ja es va dir aquí que, evidentment, ens vam abstenir 

perquè aquesta moció que es referia a la creació d’uns horts socials és un tema que ja 

estàvem treballant nosaltres, realment hi estàvem treballant, no potser al ritme que 

vosaltres volíeu, però ja hi estàvem treballant. Aleshores, evidentment, ens vam abstenir 
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perquè ja era objectiu d’aquest mandat crear-los, muntar-los i deixar-los en funcionament 

i això és el que s’ha fet. Hem trigat 22 mesos, bé, també el temps, el procediment en sí ha 

comportat que hagi estat aquests 2 mesos perquè no estàvem parlant només de valorar 

al possibilitat que era la base de la vostra moció de muntar els horts urbans, sinó que la 

voluntat de l’equip de govern era realment, executar-los, fer-los i deixar-los funcionant i 

això ho vaig dir dins d’aquest mandat i això ho vaig dir el dia que es va aprovar la moció. 

A partir d’aquí, el tema social que és el que porta més discrepància, doncs teniu raó, és 

veritat, al principi, la voluntat era centrar-nos sobretot en un tema social i la prova de tot 

això es que es va fer un plec que segurament si no l’heu llegiu, segur que encara el podeu 

demanar, on estava descrit el procediment encarat des d’aquest punt de vista. Ara bé, 

canals de comunicació interns, ens feien arribar la sensació de que, a diferència del que 

tots ens pensàvem, partits polítics i societat en general, doncs igual, l’interès no era tant 

com el que s’havia predicat, per tant, aquí sí que es va haver de prendre una decisió, que 

en aquest cas, volies l’opinió d’un polític, una decisió meditada de dir què fem? 

Continuem com inicialment ho havíem plantejat o obrim la possibilitat d’obrir-ho a la 

majoria de ciutadans, encara que puguin sortir aquests 2 col·lectius dels quals vostès 

parlàvem, perquè hi poden haver altres col·lectius que, sense ser estrictament col·lectius 

desfavorits, també els pot interessar. Per exemple estudiants, que viuen amb els seus pares, 

no és un col·lectiu desfavorit, però que intentar entrar en el món de l’explotació i el treball 

d’un hort social, doncs també pot ser una possibilitat. I en aquest sentit, com molt bé has 

dit Carles, es va penjar un plec que després es va modificar i per això, en aquest primer 

plec que es va penjar ja sortia la part social, per tant, no podem dir que no ho hem tingut 

en compte. L’hem tingut en compte, però a nivell polític, a l’hora de fer les valoracions 

internes vam decidir donar-li un altre punt de vista. La prova de tot plegat és que de 5 

parcel·les hi ha hagut 8 sol·licituds. Això pot tenir 2 lectures, una és que potser no s’ha 

comunicar prou bé, però t’has oblidat de l’altre i és que potser no interessava tant com 

inicialment ens interessàvem tots. Jo he estat el primer sorprès, jo no sé quina sensació 

teniu vosaltres, però com bé diu l’Albert, 5 parcel·les, 8 parcel·les està bé, però hi ha hagut 

més demanda del que realment hi havia, però jo, objectivament, em pensava que hi 

hauria més demanda. Això per un costat i per l’altre, aquets és un tema en què portem 

treballant 22 mesos i presenteu l’escrit un dia abans del sorteig i no un dia abans unes 

hores abans, després de 22 mesos, això a mi també m’ha sorprès, com també em sorprèn 

que presenteu una moció d’urgència per suspendre el que és el sorteig de persones que 

els ha tocat legalment una parcel·la que ningú no pot dir aquí que ningú pot dir aquí que 

no sigui igual o que no formi part d’un col·lectiu desfavorit, jo no ho sé i aquí no pertoca 

dir-ho, però qui us diu a vosaltres que aquestes 5 persones que han estat afortunades de 

tenir una parcel·la no formin part d’un col·lectiu desfavorit i en tercer lloc, jo vaig estar el 

dia del sorteig aquí, formava part de la mesa i la sensació que vaig tenir de la gent que hi 

havia aquí, que també era poqueta, però era un col·lectiu de gent que li feia moltíssim 

il·lusió adquirir aquest hort. Sort vam tenir, com a mínim, jo em vaig quedar descansat 

d’alguna manera, que dels que van venir aquí tots els hi va tocar i l’alegria que van 

demostrar ells, sortint d’aquí, això no té preu, per tant, jo no m’atreviria o crec que seria 

una decisió molt errònia suspendre ara el sorteig. A part d’errònia, seria injusta des del meu 

punt de vista, potser no des del vostre, però sí des del nostre punt de vista i també per 

acabar i en tot moment, que això és una prova pilot. Un aprova pilot, on entra d’altres 

coses el govern intentarà aprendre d’aquelles coses que ha fet bé i d’aquelles coses que 

ha fet malament i això s’ha dit sempre així i en relació a les vostres observacions, 

evidentment, des del meu punt de vista, seran valorades perquè si a això se li ha de donar 

continuïtat, igual algunes coses es poden canviar o no, per tant, jo demanaria que 

aquesta moció no prosperi  més, i a més, ho dic amb ple convenciment. Moltes gràcies.  

 

Sr. Alcalde.- Moltes  gràcies, Sr. Raimí. Algun comentari més Sr. Carles Fernández. 

 



 

44 

Sr. Fernández.- Un primer comentari. Vostès han incomplert un acord de ple, el primer 

comentari és aquest. Des d’un punt de vista polític i no sé la validesa jurídica, vostès han 

incomplert un acord de ple. L’acord de ple deia impulsar els horts socials amb uns 

col·lectius determinats . Vostès fan això sense això. Per tant, es pren un acord en el ple, per 

majoria, i vostès l’incompleixen, per tant, primera cosa. 

 

Segona cosa, jo no volia presentar cap moció, per això vaig presentar aquella instància. 

Nosaltres vam venir a veure els expedients, ho vam veure, ens vam quedar parats, vam 

decidir què fèiem i al final, vam decidir entrar aquella instància, per no entrar una moció, 

demanant que ho aturessin abans que passés per poder-ne parlar. Home també, amb la 

relació que hi havia hagut, Sr. Raimí, no hagués costat res quan es feia el plec de 

clàusules, amb el bon rotllo en tot el procés, per dir, escolteu, hem fet això. No hagués 

costat gaire tampoc, entenc, no hagués costat gaire. Ho dic perquè amb aquest tema 

sempre ens hem posat a la disposició, per tant, home, no em foti bronca perquè qui ha 

incomplert un acord de ple, són vostès, no nosaltres, per tant, és a dir, jo crec que, és a dir, 

nosaltres presentem una instància per evitar la moció, per això presentem una instància 

perquè no volíem portar això a ple, perquè enteníem que la bona relació que hi havia 

hagut en aquest tema, valia la pena que se seguís endavant, però vista la resposta que 

m’ha arribat avui. Vist que no hi havia resposta, avui m’ha arribat la resposta a casa, 

doncs, la veritat, jo em sento absolutament decebut. Evidentment, tothom té dret a tenir 

un hort urbà, faltaria més, i tant de bo tinguéssim per poder fer, però com tenim pocs 

recursos, les administracions al final, hem de prioritzar, nosaltres en aquesta experiència 

vam dir: en aquesta experiència, prioritzem lo social i és l’acord que vam prendre. Vostès 

vam decidir canviar-lo, però van decidir canviar-lo d’un acord de ple i un regidor va 

decidir aplicar, suposo que amb el vist i plau de l’alcalde, perquè al final el plec de 

clàusules es va aprovar en junta de govern, però vostès van decidir unilateralment canviar 

un acord de ple i això té una certa manca de respecte institucional, per tant, a  part 

d’aquí, podem donar totes les voltes que vulguem i jo no qüestiono que les 8 persones que 

s’han presentat alguna d’elles pugui tenir aquestes qüestions socials, però no és aquest el 

tema que es prioritzava i el que, em sobte, és que s’aprova un plec de clàusules i es 

publica i es modifica traient això que era l’element cabdal de la moció que nosaltres vam 

presentar al gener de 2013, sincerament és que no ho entenc. No puc entendre quins són 

aquests arguments, que no he entès si eren tècnics o polítics, que els fan treure aquest 

com a criteri i segona cosa la difusió que se n’ha fet d’això és la legal i estricta, sense cap 

dubte, no qüestiono la legalitat del procediment. No l’he qüestionat en cap moment. He 

entrat en una anàlisi i una valoració política dels fets. L’impuls polític de difusió no hi ha 

estat. Jo no sé si amb un impuls polític de difusió, si haguessin presentat 100, 200 o 7 o 6. No 

ho sé, però com que no hi ha estat, és molt difícil valorar-ho i torno a dir, no era el nostre 

objectiu presentar-ho com a moció d’urgència, però tal com ha anat la cosa, tinguin en 

compte que les persones del nostre grup, que van ser les que van treballar en el nostre 

grup perquè això anés endavant, se senten profundament decebudes i no sóc jo 

personalment, profundament decebudes. Hi havia gent, en el nostre grup que havia 

posat molta il·lusió amb això, en què això anés endavant i al final, qui capitalitzava 

políticament això eren vostès, com a govern, però qui en treia profit social eren els 

ciutadans. Nosaltres en cap moment, vostès ho van treure en el butlletí a tutti plen, 

nosaltres no hem fet socialment cap comentari d’això perquè l’objectiu era que això anés 

endavant, lo social. Jo ara no recordo. He buscat al butlletí, també és una cosa que vull 

comentar, al web municipi, els butlletins en el web municipal estan muy mal i això perquè 

ho vaig buscar per recordo que en un butlletí municipal va aparèixer la informació dels 

horts socials i he buscat per veure si allà feia referències socials o urbans. Vaig començar a 

buscar, vaig trobar uns del 2009, alguna pestanya del 2012, però del 2013 i 2014 no n’hi 

havia cap. Potser estaria bé, perquè és una eina que estaria bé poder-la anar consultant. 

Però clar, amb tot això, ja li dic que en el nostre grup hi ha persones que estan 
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absolutament decebudes perquè diuen per a què serveix proposar res i aprovar coses en 

el ple si després. A partir d’aquí pot ser una resposta tan contundent com la que ha donat 

el Sr. Raimí, però jo crec que aquí un també ha de fer una mica d’autocrítica. No era el 

nostre objectiu arribar amb una moció aquí, per això hi va haver la instància. Es pot dir 

que va ser molt justa. Sí senyor té raó. Va ser justa perquè entre que vam veure això i vam 

parlar entre nosaltres, això, al final, va anar d’aquesta manera.  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun altre comentari, per part d’algun grup?  

Sr. Dani Martín, en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds?  

Sr. Fernández.- ehhh... 

 

Sr. Alcalde.- Sí, un segon 

 

Sr. Fernández.- en tot cas, avui e dóna una situació en què potser aquesta moció no 

prospera i no prospera perquè ens falta un regidor, que està malalt, però hem decidit 

igualment portar-lo, sabent que possiblement no prosperi perquè tenim una regidora que 

té un problema de salut i no ens pot acompanyar. També sabem això, però malgrat això, 

pensem que valdria la pena debatre aquest tema per la importància, sobretot pel fet de 

que s’ha modificat un acord de ple.  

 

Sr. Alcalde.- Sr. Dani Martín. 

 

Sr. Martín.- Con lo que ha explicado Carles y  la respuesta Santi, yo creo que volvemos a 

estar en algo que quien lo repite continuamente es Albert. Es pleno tras pleno. Si no pleno 

sí, pleno no, nos encontramos con temes que nos vienen sobrevenido, en los cuales los 

grupos pequeños nos encontramos con sorpresas de este estilo. Nosotros entendemos la 

moción del PSC, evidentemente, porque es verdad lo que dice Carles, que la moción que 

se presentó en su momento lo decía muy claro a qué colectivo iban destinados estos 

huertos y resulta que luego este pliego de cláusulas, yo por dejadez no he sido capaz de 

estar al día de este pliego de cláusulas. Si no se ha cumplido lo que se marcaba en la 

moción torticero de la moción y eso creo que es grave porque siempre que ha salido este 

tema, en el plenario, todos los grupos hemos estado de acuerdo. Si el equipo de gobierno 

había detectado que dentro del colectivo más o menos controlado o bajo vigilancia de 

Servei Socials no había una demanda suficiente para cubrir lo que se ofertaba. Yo creo 

que no costaba nada, reunir a los grupos y decir que no existe esta demanda que 

nosotros pensábamos, ampliemos-la. Creo que no costaba nada, sobre todo en un 

proceso de 22 meses, por lo tanto, yo creo que estamos hablando de un tema, si acaso 

no graves si digamos que no tiene buena pinta. Claro, pero ahora nos encontramos con 

un problema y es que este sorteo ya se ha hecho y que hay unes persones que están ahí, 

que ya tiene un derecho o que se creen con un derecho y si aprobamos esta moción nos 

encontraremos con que les tenemos que decir que no y que van a tener que entrar en un 

nuevo proceso de selección que no sabremos cuando será y que, probablemente, será 

cuando ya no se pueda plantar y cuando ya no se pueda... no sé, yo de agricultura no sé 

nada, pero cuando este huerto se puede hacer muy poca cosa con él. Yo siento tener 

que decir que es algo que me parece que también lo dije yo en otro pleno que es que las 

propuestas que vienen des de los grupos de la oposición y que luego tiene que gestionar 

el equipo de gobierno, nos encontramos con una de las coses que ha dicho Carles, el 

hecho de que parece ser que el equipo de gobierno las hace suyas, las guie, las dirige, 

las, no voy a decir las manipula, eh? De una forma que nos encontramos que tal vez el 

final la idea no es la original con la que todos estábamos de acuerdo. Nosotros es una 

postura grave porque dentro de Iniciativa no lo hemos podido discutir este punto, por lo 

tanto, fruto de la discusión que tengamos ahora, será la decisión del voto y va a ser 

complicado. Creo que es grave lo que estamos hablando y creo que tenemos que hacer 
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todos un poco de autocrítica de qué ha pasado en este proceso donde algo en lo que 

todos estábamos de acuerdo que Santi ha dicho que era un proyecto del equipo e 

gobierno con ilusión y demás y que el PSC presentó también, con mucha ilusión y demás, 

en su momento, si no recuerdo mal por Iniciativa y por Esquerra y que todo el plenario 

estábamos de acuerdo con este proceso y que ahora estemos discutiendo en este punto 

del orden del día. Yo creo que todos tenemos que hacer un poquito de autocrítica, no?  

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil 

 

Sr. Gil.- La veritat sigui dita és que, de veritat, ens sorprèn molt la manera de de canviar les 

coses perquè si és cert que en l’anterior legislatura, quan es va parlar del tema de les 

Hortes, es va parlar del tema d’horts urbans i jo mateix ho vaig estar parlant, no puc 

entendre de cap manera, però de cap, i tornem culpa nostra, però no podeu esperar 

que diguem-ne que us fiscalitzem fins aquest nivell. Provablement, ni l’oposició del PSC 

que són 7 regidors ni nosaltres 2, és impossible perquè si pensem això, és més, si hem de no 

tenir confiança amb l’equip de govern, amb les decisions que es prenen o amb les coses 

que es canvien, mireu això es fer trampes al solitari, sincerament, perquè ens hem vist 

moltes vegades i si es detecta aquesta manca de petició per part de la gent a la qual en 

principi està destinada, és molt senzill obrir el camp i em sembla perfecte la proposta de 

joves que puguin començar, em sembla perfecte, però això és tan senzill convocar a la 

gent i parlar-ne perquè és que és la base. Si hem d’estar així, perdoneu, no tinc perquè 

creure’m cap de les coses de ningú, només les que presenti jo i ni així perquè puc estar 

equivocat, però, com a mínim, sé queles meves no estaran fetes per modificar les regles 

del joc. Per tant, ara jo, sincerament, nosaltres el que hauríem de fer és votar-la 

favorablement i estem amb el what’s up dient que què fem, simplement per una cosa, 

què comporta això en quant a terminis i què comporta amb una gent que ha sortit d’aquí 

amb un dret perquè ja tenen el dret. Això ja no és el fet de dir si ho arribem a aturar 2 

minuts abans. Igual perquè ve la consellera i se li ha de fer una rebuda, hi haurà gent que 

vindrà a un premi i s’esperarà mitja hora. Doncs això també pot ser una causa 

d’endarreriment, o mitja hora o 5 dies. No ens ve de 5 dies. Si em dieu, no és que el termini 

màxim era aquell dia no sé què, no m’ho crec i si és així, parlem-ne, però el que no es pot 

fer és ara tornem a les mateixes. Molt bé, quins drets adquirits té aquesta gent. Aquesta 

gent ja ha sortit d’aquí, molt bé, ara ells no surten com aquestes persones, aquestes 

persones tornaran a tenir dret a poder venir a reclamar a l’ajuntament que ells ja són 

propietaris d’aquestes parcel·les, per tant, això costava tant parlar.ne? Costava tant la 

decisió aquesta? Això és una decisió política. Molt bé, és una decisió política perfecte, 

però que ve d’una altra decisió política. Sembla que sempre fa por parlar i jo, la veritat, 

sempre tenir les cartes amagades. No diem el sentit del vot, no, no sé què, no sé quants, 

anem a les comissions informatives del ple i ho hem dit mil vegades, nosaltres els primers. 

L’altre dia em vaig abstenir d’una cosa que volia votar favorablement, però vull dir que ja 

és el xip, entenguem-nos, per tant, no entenc això. Podem estar d’acord també en què es 

fa en l’últim moment? Totalment d’acord i es fa en l’ultim moment perquè ho ha mirat el 

PSC. Si no, no es fa ni en l’últim moment i podem estar d’acord en el fet de dir que es feia 

vostra d’oposició mirar-vos-ho. D’acord, però aquí també hi ha d’haver una confiança 

personal i una confiança que les coses es fan com s’ha quedat. Si perdem aquesta 

confiança, doncs provablement, llavors, provablement, no haurem de votar coses que 

puguin ser molt important com poden ser pressupostos, coses que puguin ser qualsevol 

altra cosa  perquè podem dir, sí, sí tu m’estàs explicant el que vulguis, després foteràs el 

que et doni la gana. No tinc perquè creure-m’ho, però ja no de vosaltres, sinó de qui 

estigui governant. Clar, arribem al punt de dir: són decisions polítiques i ara mateix s’està 

governant per part de qui s’està governant, perfecte, i es passa per una junta de govern, 

molt bé, doncs ja està aprovat i tirat endavant. Per tant, ara nosaltres què fem? Donem 

suport al PSC? Jo donaria suport a la moció del PSC, però diria que el PSC retiri el tema de 
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paralitzar-ho, entenent que no és el sentit, però estem parlant que ja hi ha una gent que 

ho té adjudicat. És més, entendria que hi hagués un punt que digui que ens emprenyem 

molt i que no sé què no sé quantos. M’enteneu? És el sentit, però fins a quin punt ara 

prenent una decisió d’aquest tipus estem afectant a una gent que hi ha de ser-hi, és a dir 

que ja ho té adjudicat. No ho sé, jo no sé si demanar parlar uns minuts i veure què 

decidim, parar el d’això i poder fer el debat. I ja no, directament, parla amb el membre 

d’Esquerra que hi ha aquí i amb el PSC i Iniciativa, sincerament, per aquest tema, perquè 

entenc que si ho passem així, es votarà en contra per part de l’equip de govern i votarem, 

si exacte 7..., si es passa a votació així, encara que no estiguem d’acord, sabent que no 

prosperarà, doncs votarem en contra...és igual perdem-ho, perdem-ho, tot i que penso 

que no s’ha de votar, ah perdó, a favor de la moció, per tant, vull dir a favor de dir, anem 

a perdre-ho, anem a perdre-ho. Tot i que pensem que no s’ha de fer aquesta votació per 

aquest tema perquè ja hi ha una gent que ja ho té adjudicat i aquesta gent sí que no té 

cap mena de culpa de les desavinences o de les no informacions polítiques. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Gil. Sr. Santi Raimí?  

 

Sr. Raimí.- A veure, 2 coses. Primer, era una projecte il·lusionant i segueix sent un projecte 

il·lusionant i ens ho hem d’agafar d’aquesta manera pel que us he dit al principi, en tot 

moment hem dit que era una prova pilot, on entre d’altres coses, el que venim era a 

aprendre, ara a nivell d’autocrítica, doncs no us diré que no, potser la decisió política 

presa, l’hauria d’haver parlat més prèviament amb tots vosaltres. Amb això no us portaré 

la contrària i menys veient el debat que s’ha generat, però ara també, vull acabar dient, 

que intentem entre tots plegats que tinguin en compte, tal com ha anat tot, el que s’ha 

fet bé i el que s’ha fet malament, de 8 persones, 5 persones tenen un hort adjudicat. Les 

altres 3 estan en reserva. En cas que algun dels 5 renunciï i és possiblement que també hi 

opti. Que s’hagin presentat 8 persones, vol dir que si ha pogut presentar tothom. És a dir si 

ha pogut presentar tothom. És a dir, realment, si ha pogut presentar tothom i si ha 

presentat qui ha volgut. Jo entenc que el més correcte, sobretot per respecte a aquesta 

gent que ha estat l’afortunada, doncs  que no prosperi aquesta moció i així ho 

demanaria, tot i acceptant la meva autocrítica de no haver-ho comunicat 

convenientment, que no prosperi aquesta moció, Moltes gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Santi Raimí. Bé jo voldria cloure aquest debat amb una sèrie de 

consideracions. Jo tinc la sensació d’assistir a un debat una  mica extraterrestre. Una mica 

estrany. És molt curiós perquè es dóna la circumstància que el plec que es treu a concurs 

té unes condicions més obertes i, per tant, permet la presentació a més persones. A les 

que formin part dels col·lectius més a favorits i a la resta i, per tant, tothom hi té cabuda i 

amb aquest tothom hi té cabuda, només es presenten 8 persones, per tant, no traiem les 

coses de mida, mirem de fer la justa proporció. En una població de 10.500 persones que té 

el municipi de la Roca, estem parlant d’un 0’0008 %, 3 zeros, per tant, sapiguem una 

miqueta quin és el factor d’escala del que estem parlant. Com molt bé ha dit el Santi, el 

regidor de medi ambient, és un projecte il·lusionant. Ho és i ho ha de seguir sent i en 

aquest moment, ho és per a 5 persones i ho va ser també per a tres més, per 8 que són els 

que s’han presentat. És un projecte que ha tingut àmplia difusió i que fins i tot, té 2 places 

publicats i té períodes d’informació pública i hi ha 8 persones que se n’assabenten i es 

presenten perquè ho coneixen i ha aparegut en el butlletí municipal que és el mitjà pel 

qual s’informa al 70 % de la població i a la pàgina web i a les xarxes socials i se n’ha parlat 

molt en aquest plenari i se n’ha parlat molt. A veure en el municipi, amb moltes persones 

que històricament tenen hort que els agrada el tema de l’hort, que l’utilitzen i que les seves 

formes d’utilitzar l’hort estan en relacions mercantils que es produeixen de forma molt 

natural, molt sana i molt humana i és que pot ser una arrendament d’una terra d’un 

conegut d’algun conegut, d’algun familiar o simplement un intercanvi, una mena de 
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trueque entre l’ús de la terra i productes i gairebé sense cost i això s’està produint entre 

persones grans, aquí tenim entre el públic algú que el fa servir l’hort o que l’ha fet servir 

durant molt de temps i que s’organitzen entre ells, ho saben fet, busquen les llavors, 

buscant l’aigua i tenim molta horta plantada al voltant del nucli urbà de la Roca, al 

municipi de la Torreta i són col·lectius que s’han sabut organitzar pel seu compte sense 

intervenció de l’administració i en el moment en què intervé l’administració, resulta que 

ens trobem en aquesta circumstància, que es presenten només 8 persones. 

 

I jo he sentit a dir avui que hem incomplert una acord de ple, a mi em sembla una 

afirmació molt agosarada, molt agosarada i entre d’altres coses perquè els acords de ple, 

i aquest concretament no recordo que tingués una temporalitat definida i vol dir que 

aquesta vegada, com molt bé ha dit el regidor de medi ambient, s’està fent un pla pilot 

en les línies que estava treballant l’equip de govern que té tot el dret i tota la autonomia 

per treballar les línies que cregui oportunes que, a més a més, té informació, té molta 

informació a través dels serveis socials, que en el moment en què es detecta per part de 

diverses regidories, promoció econòmica, serveis socials, medi ambient, que hi haurà 

poca demanda és té prou cintura i això és un valor positiu per afavorir que no se’ns quedi 

desert, que encara hagués estat més greu. Si posem condicions més restrictives, més 

dures, potser no s’haurien presentat aquestes 8 persones perquè no haurien reunit els 

requisits, és que estem parlant d’això, és a dir, posem unes condicions més restrictives i 

persones que ja compleixen aquestes condicions de diguéssim, del que estem parlant és 

de prioritats, és a dir, quan es donen criteris socials, hi ha persones que per qüestió de 

rendes, per qüestió de qualificació social, etc, etc., puntuen millor per davant dels altres. 

No ha estat el cas, hem anat a un col·lectiu homogeni i només s’han presentat 8 persones, 

un 0.0008 % de la població del nostre municipi, per tant, com molt bé ha dit el Santi, 

agafem la part positiva, per primer cop en la història l’Ajuntament de la Roca disposa de 5 

horts urbans, en el Pla de les Hortes, tenim un dibuix que surt d’una interpretació del procés 

participatiu que té una vintena d’horts dibuixats transformables a 40, en funció de la mida 

que es vulgui fer. Això va sortir d’un debat ciutadà interessant i intens i que en aquest 

moment, per dificultats de finançament no s’han dut a terme, però també perquè hem 

de conèixer ben bé quina és la realitat social i la demanada social, no ens podem 

equivocar en aquestes coses. Jo cec que al revés, s’han fet bé, no a la velocitat que 

voldrien alguns, però s’han fet les coses correctament, s’ha trobat un terreny adequat en 

una posició adequada amb condicions d’accés a l’aigua, que això també era important. 

El mateix que el Pla de les Hortes, estan definides aquestes condicions d’accés a l’aigua, 

s’ha fet tot el procés de construcció de les casetes d’obra, de maquinària, d’eines i s’ha 

fet el procediment administratiu que comporta un temps. Evidentment, no és admissible 

trobar una sol·licitud d’interrupció d’aquest procés el dia abans. No és admissible i 

evidentment, quan ens pregunta què fem, jo personalment i és una decisió política, això 

no es pot aturar, es farà el sorteig. A partir d’aquí, en aquest moment hi ha una moció i 

aquesta moció, el posicionament del nostre grup serà contrari, no votarem a favor de la 

urgència, tampoc impedirem el debat, com no hem fet mai, estem en un consistori 

absolutament democràtic i, per tant, es bo sempre el debat, es bo tot plantejament que 

es pugui fer i, per tant, amb els vots de l’oposició s’aprovarà la urgència, no amb els 

nostres, perquè entenem que no estem parlant de cap urgència, però a la moció no li 

podem donar cap mena de suport, estem interrompent un procediment administratiu que 

dóna uns drets a unes persones: unes persones que s’han presentat 8 només, no se n’han 

presentat més i hem donat el màxim de possibilitats de condicions i ample difusió perquè 

es presentessin moltes més persones de les que s’haguessin presentat si haguessin...si us 

plau, no facin un debat paral·lel...si us plau, Sr. Manel Cortés aprengui a respectar els 

torna de paraula, no, bé, no diré res del que volia dir. El fet és aquest, que hem donat unes 

condicions que han permès a moltes més persones presentar-se perquè reunien les 

possibilitats els col·lectiu mes desafavorits i els no tan desafavorits i en tot cas, dels que es 
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poden queixar és que no hi haurien les condicions de prioritat sobre els col·lectius 

desafavorits,  però és que no s’han presentat...evidentment, aquesta feina s’ha fet, s’ha 

fet interiorment, si és que li han explicat, li han dit aquí, jo és que no sé si és que no estava 

vostè aquí, a més, li ha dit el seu portaveu, no nosaltres, li ha dit que hi havia 2 plecs, un 

primer que tenia condicions més socials i un segon, imagini’s el període d’informació 

pública que hi ha hagut amb 2 publicacions, suficient perquè tothom se n’assabentés, 

doncs en aquets segon termini, les condicions eren més obertes i més obertes permetien a 

més col·lectius...optar a aquestes adjudicacions a aquests arrendament per 2 anys 

d’aquests horts urbans. Jo no sé, veig un debat molt demagògic. Anem a fer aquesta 

prova, anem a analitzar què passar, anem a veure quines condicions reuneixen aquest 

ciutadans que han assolit l’accés a conrear aquesta horts i a partir d’aquí, com molt bé 

ha dit el Santi, aquesta aprova pilot ens ha de servir per millorar, per avançar, per decidir si 

en necessitem més o si és un projecte que no té encaix, tot això ho hem d’anar a 

analitzant i això no vol dir que s’incompleixi cap acord del ple, això vol dir que hem de 

madurar perquè es compleixin les circumstàncies adequades perquè es compleixi aquell 

acord de ple, en aquelles condicions, s’ha complert parcialment? Doncs s’ha complert 

parcialment, i a mi, em sembla que és prou satisfactori, una experiència que no havíem 

tingut mai al nostre municipi, doncs davant d’una experiència que no havíem tingut mai 

al nostre municipi, hem fet un primer pas, un pas interessant. Jo no vaig estar en el sorteig, 

però quan he sentit al Santi ha explicat la il·lusió amb la que marxaven els adjudicataris, 

doncs realment, és molt d’admirar i molt de respectar i a partir d’aquest moment, 

continuem treballant, si pot ser conjuntament, si pot ser units, de forma d’analitzar i saber  

perquè no hi ha hagut un interès en aquet tipus d’horts quan sabem que en altres parts 

del municipi, hi ha persones que han optat per arrendaments o per permutes que els 

permeten funcionar de forma paral·lela i aliena a l’administració i estan funcionant i fa 

molts anys que estan funcionant bé i tenen les seves collites i fins i tot tenen excedents i 

sense un cost sobre la terra que utilitzen, amb la qual cosa, amb això que ja existeix, jo 

crec que aquí hauríem fet un gra massa. Hem de passar a votar la urgència... 

 

Sr. Fernández.- si em permet un segon, Sr. Ros, el Sr. Gil ens ha demanat si podíem, jo 

estava disposat, abans de la intervenció seva, Sr. Ros a demanar un moment un recés i 

demanar als altres membres del grup què fèiem i, ho sento molt, però després de la seva 

intervenció, la seva prepotència, el seu cinisme davant d’aquest fet, em fa que no i, a 

més a més, demano perquè sé que hi ha regidors del grup de Convergència que parlant 

amb ells sé que hi ha una sensibilitat social i sé que el Sr. Santi Raimí estava igual 

d’il·lusionat, que es qüestionin també el seu vot i la seva disciplina de vot en aquest tema, 

igual que ens l’han demanat a nosaltres en altres àmbits d’àmbit general, en aquest que 

és d’àmbit local i que afecta a ciutadans del municipi, que es plantegin això que els 

demano. Estàvem disposats  fer això, però la seva resposta, com sempre, Sr. Ros és capaç 

d’amargar la vida a la gent i de desil·lusionar absolutament. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Crec que no ha aportat gaire més el debat. 

Hem de votar primer la urgència. Passem a votació  

 

Aprovat per 8 vots favorables i 8 abstencions. 

 

Passem a votar al moció. 

 

Si?...és a dir, que amb l’abstenció no es produiria la majoria absoluta i no es podria votar la 

moció...té raó. Gràcies, Sra. Secretària  

 

Sr. Gil.- Una cosa, em sembla que sempre hem parlat que les votacions d’urgència serien 

sempre es votarien que sí. Sempre ho hem fet així, tant quan s’han presentat per l’equip 
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de govern com de l’oposició i em sembla que sempre...no? Doncs llavors també ho 

sabem i la propera vegada igual nosaltres també fem el mateix. Gràcies. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, jo anava a comentar que  en una recent votació, en què ens vam trobar 

mb una situació similar i atenent al cas lamentable de l’absència del Sr. Benito Hernández, 

jo vaig canviar el sentit del meu vot i vaig votar que sí, precisament, per afavorir l’entrada 

d’una moció d’urgència. Avui ens hem trobat amb la sorpresa no controlada que la Sra. 

Cati Palma no ha assistit al ple. Jo, avui, se’m fa molt difícil canviar el meu sentit de vot. 

M’agradaria afavorir la presentació d’aquesta... 

 

Sr. Fernández.- Això passa perquè tenim una regidora malalta, vostès no són sensibles a 

això, per tant, tenen el seu dret a fer-ho. 

 

Sr. Alcalde.- Això sí que si em permet, jo ja li estic dient que no tinc masses ganes. De totes 

maneres, si ens permeten mig minuts, no ens aixequem ni dels llocs, com a mínim ho 

debatré amb l’equip de govern... perdó, sí, ja un regidor disposat a votar que sí i a afavorir 

la, per tant, si no és cap inconvenient, Sra. Secretària, sí...repetiríem la votació de la 

urgència perquè sigui possible que prosperi la urgència. Tornem a passar a votar la 

urgència  

 

Es produeixen 9 vots a favor i 7 abstencions, per tant, en aquest cas prospera la urgència i 

passem a votar ara la moció. 

 

No, es produeix un empat a 8, per tant, s’haurà de desempatar utilitzant el meu vot de 

qualitat.  

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, es desestima, per 8 vots a favor manifestats pels regidors 

dels grups municipals del PSC, d’ICV-EUIA i d’ERC i 8 vots negatius manifestats pels regidors 

dels grups municipals de CIU i del P.P., més el vot de qualitat de l’alcalde, el qual, 

literalment, diu: 

 

“Que en el passat ple de data 31 de gener de 2013 es va aprovar una moció 

presentada pel grup municipal del PSC per "promoure la creació d'una xarxa d'horts 

socials i ecològics a la Roca", que aquesta moció contenia els següents acords:  

 

1) Elaborar, en el termini de tres mesos, un cens dels terrenys de propietat 

Municipal en desús que puguin ser susceptibles d’acollir horts. 

 

2) Estudiar la viabilitat de crear una xarxa d’horts socials ecològics  

 

3) Promoure, si és viable, la creació d’una xarxa d’horts socials ecològics a La Roca, 

iniciant experiències en parcel·les de titularitat municipal i gestionant amb els 

propietaris la cessió temporals de parcel·les de titularitat privada.  

 

4) Prioritzar la concessió d’aquests horts de titularitat municipal als següents col·lectius: 

  

a) Aturats o persones amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió social  

 

b) Persones pensionistes i/o jubilats  

 

5) Elaborar en el termini de sis mesos un reglament d’ús de la xarxa d’horts socials 

ecològics de la Roca del Vallès. 
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Que havent consultat l'expedient que fa referència a aquest assumpte hem detectat 

que els horts que s'impulsen no incorporen els aspectes socials que es van aprovar en 

la moció, ja que l’únic requisit que es demana en el plec de clàusules és ser veí del 

municipi i el procediment d'adjudicació és per sorteig, sense cap informe per part dels 

serveis socials municipals sobre la situació dels sol·licitants. 

 

Que el passat dia 18 de novembre de 2014, el nostre grup municipal va presentar una 

instància en la que es demanava que s'aturés el procediment d'adjudicació dels horts 

socials i s'iniciés de nou el procediment perquè esdevinguin horts socials adreçats a les 

persones amb necessitats del nostre municipi. 

 

Que el passat dimecres 19 de novembre es va procedir al sorteig dels horts entre les 

persones sol·licitants. 

 

Per aquests motiu proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

1.- Que es deixi sense efecte el sorteig d’adjudicació dels horts urbans celebrat el 

passat dia 19 de novembre de 2014. 

 

2.- Que es procedeixi a la redacció d’un nou plec de clàusules que incorpori els criteris 

socials per l’adjudicació dels horts socials. 

 

3.- Que es faci un esforç per difondre els terminis de presentació entre els col·lectius 

més desafavorits del municipi.” 

 

C) Control Gestió municipal 

 

C.1-Dació de compte de la remissió al Ministeri d’Hisenda del seguiment  del Pla 

d’Ajustament  que correspon a l’exercici del període 2014-3T.  

 

Sr. Alcalde.- Amb el debat d’aquesta moció, acabem el segon bloc de dictàmens, 

propostes o mocions resolutòries. Hi ha una sèrie d’apartats el C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6 i 

C.7 que fan referència a temes econòmics i que els tractarem, si els sembla de seguit, a 

no sé que hi hagi algun comentari, els tractarem amb la paraula del regidor d’hisenda el 

Sr. Manel Álvarez. 

 

Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. En plan ràpid. El C.1 fa referència a l’enviament 

d’informació al Ministeri que hem de fer donat que estem en pla d’ajust i la informació 

que s’ha enviat concretament és informació d’ingressos, de despeses, de magnituds 

pressupostàries i endeutament, etc., ho tenen a la documentació, que correspon a 

l’exercici 2014. És l’informe d’intervenció conforme aquesta informació s’ha enviat al 

Ministeri. 

 

C.2-Dació de compte de l’informe de tresoreria i de la intervenció municipal sobre el 

compliment dels indicadors de morositat del període 2014-3T.  

 

Sr. Alcalde.- El punt C.2 és la informació relativa a allò que col·loquialment anomenem llei 

de morositat i que, en definitiva, i com a tema important serien els dies de pagament o els 

dies en els que estem pagant com a ajuntament, concretament estem pagant en 29,9 

dies segons la informació que s’ha enviat al Ministeri i la informació que també s’ha enviat 

a la Generalitat, el total de finançat, en aquest cas i perquè el càlcul és diferent, el 

període mitjà de pagament de l’entitat és de 14,63. Aquesta és la mateixa xifra, 14 dies, és 
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la xifra que està penjada en el web del Ministerio i que poden consultar i que l’Ajuntament 

està pagant a 14 dies . 

 

C.3- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1142/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 21/2014, tota la modalitat de transferència de 

crèdit. 

 

Sr. Alcalde.- El punt C.3 és una modificació de crèdit, concretament la 31 del 2014, una 

transferència de crèdit entre diferents partides pressupostàries. Les que s’incrementen són 

les beques de serveis socials, subvencions i entitats culturals i gratificacions i les partides de 

les quals prenem els diners és de tarificació social, de subvenció  de l’AMPA i d’activitats 

juvenils. L’import que es traspassen d’una partida a l’altra és 5.741.32 €. 

 

C.4- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1143/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 22/2014, tota la modalitat de generació de 

crèdit. 

 

Sr. Alcalde.- El punt C.4 és una modificació de crèdit també la 22/2014 de generació de 

crèdit, traiem 41.000 € d’una partida d’ingressos patrimonials i la portem amb el mateix 

import a defensa jurídica. 

 

C.5- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1144/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 23/2014, tota la modalitat d’ampliació de crèdit. 

 

Sr. Alcalde.- El punt C.5 una modificació de crèdit també la 23/2014, en aquest cas és una 

ampliació de crèdit. La partida reparacions i conservacions de camps de futbol i la 

partida de la qual obtenim els recursos és d’altres ingressos patrimonials de 5.756 €. 

 

C.6- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1155/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 24/2014, tota la modalitat de generació de 

crèdit. 

 

Sr. Alcalde.- El punt C.6 és una modificació de crèdit la 24/2014 amb al modalitat de 

generació de crèdit. Incorporem crèdit a la partida de millora i adequació de camins 

rurals, import de 65.181,43 € i una altra partida de rectoria i l Molí de 55.611.25 € per un 

total de 120.000 €, 120.792,68 €, concretament, que provenen de subvencions del 

programa xarxa 2012-2015, de la línia 2, en aquest cas l’adequació de camins rurals i la 

rectoria del Molí de 55.611,25 € com he comentat abans. En total 120.000 € de 

subvencions. 

 

C.7- Dació de compte de la resolució d’alcaldia 1158/2014, mitjançant la qual es va 

aprovar la modificació de crèdit número 25/2014, tota la modalitat d’ampliació de crèdit. 

 

Sr. Alcalde.- El punt C.7, una modificació de crèdit, en aquest cas la 25/2014 en la 

modalitat d’ampliació de crèdit, traspassem 1163,98 € en la partida de manteniment de 

vies urbanes i 1.714 en la partida de servei de l’enllumenat i la partida de la qual traiem els 

recursos és d’altres ingressos patrimonials amb un total de 2.877,99 €. Aquestes són totes les 

que fan referència a temes econòmics. 

 

Sr. Alcalde.- Molts gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari sobre aquests 7 apartats?  

 

C.8- Resolucions d’alcaldia en matèria de personal   
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Sr. Alcalde.- Doncs passaríem al C.8 que fa referència a les resolucions d’alcaldia en 

matèria de personal. N’hi ha 2. La primera tracta de la contractació amb caràcter 

temporal, amb la modalitat de contracte d’obra o servei, determinat a jornada parcial 

com a conserge al Sr. Ignacio Moreno Gallego, el qual està fent feines de substitució del 

Sr. Sergio Carranza Navas que van notificar la baixa com a conserge d’aquest ajuntament 

dins del programa del pla d’ocupació 2014. Això fa referència als plans ocupacionals que 

estan fent les tasques de consergeria en les polítiques de patis oberts a les escoles i la 

segona és el nomenament de la Sra. Silvia Tarrascó Pellisé com a personal laboral interí a 

jornada complet, per un termini de 6 mesos a comptar des del dia 20 de novembre en 

l’Àrea de Serveis Econòmics d’Intervenció de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, grup C.2 

i aquest efecte formalitzar el corresponen contracte de treball. Algun comentari sobre 

aquest apartat?  

 

C.9- Resolucions d’alcaldia 

 

Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C.9  de resolucions d’alcaldia,  

 

C.10- Informes d’alcaldia 

 

Sr. Alcalde.- Doncs bàsicament fer-los coneixedors, que ja ho deuen saber que dijous, 

avui, demà, dissabte i diumenge, tenim la festa major d’hivern amb un seguit d’actes que 

consten en un programa de festes, que poden recollir aquí a la sortida, s’ha deixat a les 

guixetes de tots els regidors, s’ha repartit per les cases i consta també a la pàgina web i 

consta també a les xarxes socials, per tant, hi ha un seguit d’actes, als quals esteu 

convidats tots i totes a assistir-hi, també recordar això que he comentat abans, la 

consellera de Benestar i Família, la Sra. Neus Munté el dissabte a les 12 de migdia a la 

Fundació Privada Vallès Oriental a celebrar amb ells el vintè aniversari de la residència i 

centre de dia i en tot cas, confirmaré si la invitació o si el trasllat d’invitació és per l’alcalde 

o és per a tot el consistori. En tot cas, jo he entès que la meva obligació com  a alcalde 

era donar-li la benvinguda el dissabte, com a mínim al municipi i després si no puc quedar-

me allà a l’acte perquè tenim altres prioritats nosaltres, doncs evidentment hauré d’estar 

aquí i també a pilota passada i així també en tenen coneixement, dissabte passat, es va 

celebrar la festa d’entrega dels premis a les ADF de la província de Barcelona, amb 

l’assistència del president de la Diputació, el Sr. Salvador Esteve, és un acte que s’havia 

programat fa 8 mesos a través de la regidoria de Medi Ambient i la regidoria d’Eports, ens 

vam demanar un espai on poder fer aquest acte, que és un acte lluït i de reconeixement 

a una activitat voluntària i es va fer en el pavelló, al qual van estar convidats i van tenir 

l’assistència d’un regidor del PSC. També es va fer aprofitant la presència aquí del 

president de la Diputació, la posada en servei del carrer Sant Sadurní Tenor Vinyes, de 

l’anomenada anella viària i la primera pedra de les obres del C/ Catalunya, que va 

començar dins del que és el C/ Catalunya aquest dilluns. 

 

C.11- Mocions de Control 

 

Bé, doncs passat l’apartat d’informes d’alcaldia, de mocions de control no n’hi ha cap. 

Passaríem a l’apartat de precs i preguntes  

 

C.12-  Precs i preguntes 

 

Sr. Alcalde.- Per part dels regidors de la corporació, algun prec o alguna pregunta?  

 

Sr. Fernández.- Senzillament un sol comentari. En tenim moltes, però avui ens ha tret vostè 

les ganes. Només un tema, dissabte va venir el president de la Diputació de Barcelona al 



 

54 

nostre municipi. Normalment, quan ve una autoritat d’aquest tipus al municipi a fer un 

acte, sí que ho organitzaven ells, però hi havia uns actes que organitzava l’Ajuntament. 

Entenc que va venir aquí a l’Ajuntament. Normalment, si ve a l’Ajuntament es convoca a 

tots els regidors per poder rebre al president de la Diputació. Això no es va fer, per tant, 

protocolàriament, és una altra acte, un més, un mes d’aquests i segon se’ns va 

comunicar, entenc que a tots els grups que teníem un representant en aquest dinar, un 

representant. Després vam veure que hi havia regidors amb els seus esposos o esposes. 

Home, entenc, que alguns de nosaltres no haguéssim pogut anar per qüestions de feina, 

però entenc que si hi ha una cosa d’aquest tipus es pot fer extensiva a tots els regidors del 

municipi, als que puguin anar, potser alguns no haguessin pogut anar, però entenc que és 

la manera de treballat de vostès, per tant, senzillament és com a comentari, pots 

respondre el que consideri oportú, però és que ja no hi ha ni l’espera de resposta, 

senzillament el dret a manifestar, un cop més, aquesta deslleialtat institucional. 

 

Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Alguna altra pregunta? Doncs esperarem 

aquests escrits. Passo a contestar.  

 

El president de la Diputació no va venir a l’Ajuntament i és molt clar, com he dit abans, 

l’acte que es celebrava al municipi és un acte de la Diputació, no de l’Ajuntament de la 

Roca. La DIputació ens demana l’espai i s’encarrega de tota organització, de tota, 

absolutament de tota. Llavors, en aquest acte de les ADF, la Diputació, a la darrera 

setmana, per protocol, ens proporciona una taula de 10 persones i ens la proporciona la 

Diputació i, per tant, no hi cabem tots, som 17. Llavors, a partir d’aquí doncs vam decidir, 

anem a veure qui vol venir i qui no va venir evidentment i em respectaran que comenci 

demanant als regidor de govern si hi voldran assistir i amb les condicions que ens deia la 

Diputació. En el cas meu particular, que no ocupava jo aquesta taula, ocupava la taula 

de presidència, hi havia el president de Diputació amb la seva esposa i em demanen que 

vagi jo amb la meva parella i així faig. Evidentment això també se li trasllada a altres 

regidors de govern que estan fent una feina per aquest municipi i que tenen tot el dret en 

aquesta reserva que ens fa Diputació d’aquesta taula de 10 persones. Traslladem als 

diferents grups la possibilitat d’enviar un representant i un sol grup ens envia un 

representant. Finalment, vam quedar aforats. Aquesta és la situació sobre les preguntes 

que m’ha fet el Sr. Carles Fernández.  

 

Molt bé, doncs aixequem la sessió quan són les 11:35 i passem al torn de precs i preguntes 

per part del públic assistent. 

 

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

i 35 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

 

 

El president     La secretària 

 

 

Rafael Ros i Penedo     Maria Sanpere i Herrero  

 


