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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 25 DE SETEMBRE
DE 2014. NÚM. 08/2014

ASSISTENTS:
Alcalde: Illm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Regidors: Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU
Sr. Santiago Raimi i Fortuny del Grup Municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU
Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU
Sr. Albert Gil Gutiérrez del grup muniicpal d’ERC
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P.
Sr. 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
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC
Sr. Manuel Cortés Rubio del Grup Municipal del PSC
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E
A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 30 minuts del dia indicat a l’encapçalament,
a la Sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Illm. Sr. Alcalde,
Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per
la que sotasigna, la secretària, 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 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 extraordinària realitzada
el 3 de juliol de 2014 i de la sessió plenària ordinària de 16 de juliol.
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Prendre coneixement de la defunció del Sr. Benito Hernández, regidor d’aquest
Consistori i de la renúncia a ser nomenat regidor de la Sra. Pepita Maltas Puigey.
B-2. Designació de jutge/essa de pau titular.
B-3. Reconeixement de compatibilitat de la treballadora Aida Crespo
B-4. Reconeixement de compatibilitat del treballador Antonio López
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B-5 Aprovació ampliació dotació econòmica empresa gestora del servei escola
bressol pel 2014
B-6 Proposta de refinançament del préstec concertat a conseqüència de l’aprovació
del pla d’ajustament.
B.7. Suport a la llei de consultes que aprova el Parlament de Catalunya i a la
convocatòria del referèndum
B-8. Aprovació inicial del projecte constructiu per al subministrament elèctric a la
depuradora de la urbanització “la pineda” al terme municipal de la Roca del Vallès
B-9 Aprovar l’expedient de modificació pressupostària número 2014/20, en la modalitat
de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de
despeses
C) Control Gestió municipal
C.1 Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 744/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 12/2014 sota la modalitat de romanents.
C.2. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 797/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 13/2014 sota la modalitat de generació de crèdit .
C.3. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 798/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 14/2014 sota la modalitat de transferència de crèdit.
C.4. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 842/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 15/2014 sota la modalitat d’incorporació de
romanents.
C.5. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 843/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 16/2014 sota la modalitat de transferència de crèdit.
C.6- Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 903/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 17/2014 sota la modalitat de transferència de crèdit.
C.7- Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 914/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 18/2014 sota la modalitat de generació de crèdit .
C.8- Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 917/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 19/2014 sota la modalitat d’incorporació de
romanents.
C.9- Dació de compte de l’informe d’Intervenció de la remissió l Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques del seguiments anual del Pla d’Ajuntament que correspon a
l’execució de l’any 2013.
C.10- Dació de compte de l’informe d’Intervenció de la remissió l Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques del seguiments anual del Pla d’Ajuntament que correspon al
període del 1r trimestre de 2014.
C.11- Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment dels terminis
previstos de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
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desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès que correspon al període
del 1r trimestre de l’any 2014.
C.12- Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment dels terminis
previstos de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès que correspon al període
del 2n trimestre de l’any 2014.
C.13. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
C.14. Resolucions d’alcaldia
C.15. Informes d’alcaldia
C.16. Mocions de Control
C.17. Precs i preguntes

Sr. Alcalde.- Bona nit, donem inici a la sessió plenària ordinària de 25 de setembre
quan són les 20: 30 hores del vespre. Iniciarem aquest ple amb un minut de silenci, per
la defunció del regidor del PSC, el Sr. Benito Hernández, el qual ens va deixar a finals
d’agost i és el primer ple que fem després d’aquest lamentable succés i en el seu
honor farem aquest minut de silenci.
B) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada
el 3 de juliol de 2014 i de la sessió plenària ordinària de 16 de juliol.
Sr. Alcalde.- Anem al primer punt de l’ordre del dia que tracta dels assumptes de
tràmit i el punt A-1 tracta de la sessió plenària extraordinària de 3 de juliol i de la sessió
plenària ordinària de 16 de juliol. Algun comentari sobre les actes?
Les passarem a votar separadament .
Passem a votar la del 3 de juliol
Un cop sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el 3
de juliol de 2014 a votació, aquesta s’aprova per unanimitats dels regidors.
Passem a votació de l’acta del 16 de juliol
Un cop sotmès l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 16 de juliol a
votació, aquesta s’aprova per 15 vots a favor i una abstenció de la Sra. Cati Palma, la
qual no va assistir a la sessió.

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
B-1. Prendre coneixement de la defunció del Sr. Benito Hernández, regidor d’aquest
Consistori i de la renúncia a ser nomenat regidor de la Sra. Pepita Maltas Puigey.
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Sr. Alcalde.- Passem al següent boc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o
mocions resolutòries. El primer punt és un punt que no ha de passar a votació que és
prendre coneixement, per part del plenari, precisament, de la defunció del Sr. Benito
Hernández i també de la renúncia de la perona que va a la llista en segon lloc que és
la Sra. Pepita Maltas Puigey i, per tant, que no s’incorporarà en el plenari. Serà la
persona següent de la llista quan arribin les credencials per part de la Junta electoral
Central.
Aprofitem aquest punt, per part nostre, com a alcalde i en nom de l’equip de govern
per donar el condol als companys del PSC. Ja ho vam fer en el seu moment amb la
seva família i passo la paraula al Sr. Fernández que també farà un recordatori del
regidor difunt.
Sr. Fernández.- Bé, són moments per a nosaltres durs. Nosaltres al llarg dels darrers 19
anys, no és la primera pèrdua que tenim. Vam tenir una primera a l’any 95 del nostre
alcalde, en aquells moments el Romà Planes. Aquest és el segon que mort, sent regidor
del nostre grup. Ha estat un cop molt dur. Sobretot pensant en una persona que, des
de fa molts anys, ha estat lligada al nostre grup amb les seves idees de progrés i de
millora social i una persona com ell que ha estat sempre entregat als altres a través de
la seva dedicació en social principal, que ha estat l’esport i sobretot, l’educació en
l’esport dels nens a través del futbol. Per a nosaltres, ha quedat un buit molt gran
perquè ens aportava sempre una visió del món, jo crec que fresca i molt en contacte
amb uns sectors de gent que, de vegades, no hi estem prou a temps. Un record molt
especial per a ell per tot el temps que va dedicar en aquest projecte i els projectes
socials i és una persona que no oblidarem mai, igual que no oblidarem mai a l’altre
persona que vam perdre. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Reiterar el nostre suport en moments difícils i
evidentment, el suport de tot el Consistori que, hem acusat aquesta pèrdua d’una
manera ostensible i estem tots molt afectats.
El plenari, pren coneixement del dictamen, el qual, literalment, diu:
“Atès que en data 9 de setembre de 2014 té entrada en el Registre general de la
Corporació, escrit presentat pel portaveu del Grup Municipal Socialista de la Roca
del Vallès, comunicant, per una banda, la defunció en data 24 d’agost de 2014
del Regidor del seu grup municipal el senyor Benito Hernández Lozano, i per altra la
renúncia expressa i voluntària de la Sra. Pepita Maltas Puigpey, membre de la seva
candidatura, a ser nomenada Regidora de l’Ajuntament.
Atès que adjunt a la comunicació esmentada s’aporta còpia compulsada del
certificat literal de defunció del Sr. Benito Hernández Lozano, així com escrit original
de renúncia de la Sra. Pepita Maltas Puigpey.
Atès que la renúncia al càrrec no serà efectiva fins que se sotmeti al Ple de
l’Ajuntament.
Atès que arrel de la defunció i la renúncia assenyalades és procedent tramitar el
nomenament com a Regidor de la persona que ocupa el següent lloc en la llista
de la candidatura del Grup Municipal Socialista.
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Vistos els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
així com en la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juny de 2003, i
realitzada la tramitació reglamentàriament establerta, a la vista també de
l’Informe de Secretaria de data 10 de desembre de 2014, 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:
ACORD
PRIMER. PRENDRE CONEIXEMENT de la defunció del Regidor del PSC-PM senyor
Benito Hernández Lozano.
SEGON.- PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia expressa i voluntària de la Sra.
Pepita Maltas Puigpey, membre del PSC-PM, a ser nomenada Regidora de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
TERCER.- COMUNICAR aquest Acord a la Junta Electoral perquè remeti les
credencials de la Sra. MATILDE MUÑOZ CARRION, per ser la següent en la llista dels
que van concórrer a les últimes eleccions municipals, i per tal que pugui prendre
possessió del seu càrrec de Regidora.
Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient.”
B-2. Designació de jutge/essa de pau titular.
Sr. Alcalde.- Continuaríem amb l’ordre del dia, el segon punt tracta de la designació
del jutge o jutgessa de pau titular.
No fa gaire vam portar un punt similar, en aquest cas es tractava de cobrir la plaça de
jutge substitut. En aquest cas es tractava de cobrir la plaça de jutge substitut. En
aquest cas, ens trobem davant de la renúncia del jutge titular, el Sr. Antonio Pujals
Galobart i s’ha obert aquest període per substituir-lo i s’han presentat 2 persones per a
aquesta plaça i es tractava que aquest plenari elegís a una de les 2 persones que
reunien el perfil suficient per ser designades, en aquest cas, jutgessa de pau perquè
són dues dones. Atès que una de les dues, era precisament la que estava exercint de
jutgessa suplent, la decisió que vam prendre conjuntament tots els grups municipals va
ser elegir a la Sra. M. Àngels Mateo García conm a jutgessa de pau titular del Jutjat de
Pau de la Roca del Vallès per a un període de 4 anys.
Bé, bàsicament seria això. No sé si hi ha algun comentari per part d’algun portaveu?
Bé, doncs passem a votació.
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment,
diu:
“Atès que en data 14 de juliol de 2014, es va presentar, en el registre d’entrada
d’aquest ajuntament, l’acta de renuncia i cessament del càrrec del jutge titular del
jutjat de pau de la Roca del Vallès, el Sr. Antonio Pujals Golobart.
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Atès que el 15 de juliol de 2014, mitjançant resolució d’alcaldia, s’acorda anunciar
la convocatòria pública per a l’elecció d’un/a jutge/essa de pau titular per al
municipi de la Roca del Vallès.
Atès que la convocatòria assenyalada s’enuncia en el BOP de Barcelona de 28 de
juliol de 2014.
Atès que l’anunci de la convocatòria també es publica en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, en el Jutjat Degà de Granollers i en el Jutjat de Pau de la Roca del
Vallès.
Atès que la renuncia al càrrec i la Resolució de convocatòria es comunica a la
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Jutjat Degà de
Granollers i al Jutjat de Pau de la Roca del Vallès.
Atès que el 29 de juliol de 2014 amb NRGE 5415/14, la Sra. M. Àngels Mateo Garcia
presenta la seva candidatura per a obtenir la plaça de jutgessa titular del jutjat de
Pau de la Roca del Vallès.
Atès que el 29 de juliol de 2014 amb NRGE 5428/14 la Sra. Marta Saladrigas Alvarez
presenta la seva candidatura per obtenir la plaça de jutgessa titular del jutjat de
Pau de la Roca del Vallès.
De conformitat amb el que disposa l’article 298.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del Poder Judicial, els jutges de pau exerceixen funcions jurisdiccionals sense
pertànyer a la carrera judicial, amb subjecció al règim establert en aquesta llei,
sense caràcter de professionalitat que és inamovible temporalment, i que forma
part durant el seu mandat del Poder Judicial.
D’acord amb l’article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial, els jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de
quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent, i
que el nomenament recaurà en les persones escollides pel respectiu Ajuntament.
De conformitat amb l’article 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de Juliol, del Poder
Judicial, podran ser nomenats jutges de pau, tant titular com substitut, els qui, no
essent llicenciats en dret, reuneixin els requisits establerts a la llei per a l’ingrés en la
carrera judicial, i no estiguin inclosos en cap de les causes d’incapacitat o
d’incompatibilitat previstes pel desenvolupament de les funcions judicials, llevat de
l’exercici de les activitats professionals o mercantils.
Atès d’acord amb l’article 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder
Judicial, els jutges de pau i els seus substituts han de ser escollits pel ple de
l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres,
entre les persones que, reunint les condicions legals així ho sollicitin, i en el cas que
no hi haguessin el ple els escolliria lliurement.
Atès que de les aspirants que s’han presentat, cal assenyalar que totes reuneixen
els requisits per poder ser escollides jutgessa de pau titular a i per aquest motiu es
considera adient presentar les dues propostes perquè siguin discutides en el marc
de la comissió informativa i aquesta dictamini sobre l’elecció d’un candidat a
escollir pel ple de la corporació.
Vist l’informe de la secretària municipal de 15 de juliol de 2014.
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Vist el que es disposa en el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
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.- ELEGIR a la Sra. M. Àngels Mateo Garcia com a jutgessa de pau
titular del Jutjat de Pau de la Roca del Vallès, per un període de quatre (4)
anys.
SEGON.- CERTIFICAR que la candidata elegida no incorre en els motius
d’incapacitació per càrrec previstos en l’article 303 de la LOPJ.
TERCER.- ADJUNTAR certificat acreditatiu del quòrum del present acord, així
com el currículum vitae i DNI de l’elegida i fotocòpia del BOPB on ha estat
anunciada la vacant.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al jutjat degà de Granollers i a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè aquesta última
procedeixi al nomenament de la persona escollida.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord als interessats, així com al Jutjat de Pau de
la Roca del Vallès. “
B-3. Reconeixement de compatibilitat de la treballadora Aida Crespo
Sr. Alcalde.- El següent punt de l’ordre del dia, el punt B-3 tracta del reconeixement
de compatibilitat de la treballadora Aida Crespo.
Bé, doncs una treballadora municipal, la Sra. Aida Crespo, ha demanat la
compatibilitat amb una activitat privada que es desenvoluparia fora del horari laboral i
que no té cap incompatibilitat amb la funció que realitza a la casa. Llavors el criteri
ampli, que hem utilitzat en casos com aquests, és d’afavorir que els treballadors
municipals puguin tenir aquesta compatibilitat i puguin desenvolupar altres activitats
professionals que complementi el seu temps i els seus ingressos d’alguna manera i, per
tant, mai ens hem oposat a aquesta situació i la voluntat és donar-li aquesta
compatibilitat. Algun comentari? Passem a votació
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment,
diu:
“Atès que en data 11 d’agost de 2014, la senyora Aida Crespo Fraile, funcionària
de carrera d’aquest Ajuntament, presenta una sollicitud en què demana que se li
atorgui la compatibilitat per exercir, fora de l’horari laboral, una activitat
professional de caràcter privat d’intermediació immobiliària.
Vist l’informe emès per l’assessor en Recursos Humans de la Corporació, de data 10
de setembre de 2014, en el qual fa constar que no s’aprecien impediments perquè
es pugui concedir la compatibilitat per a l’activitat professional de caràcter privat
esmentada.
Vist l’informe emès per la secretària general de la Corporació municipal, de data 2
de setembre de 2014.
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Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Vist l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, posat en relació amb l’article
22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, i 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
ACORD:
PRIMER.- Reconèixer a la senyora Aida Crespo Fraile, funcionària de carrera
d’aquest Ajuntament, la compatibilitat per a poder exercir l’activitat professional
d’intermediació immobiliària, fora de l’horari laboral establert en aquest
Ajuntament, i d’acord amb les següents estipulacions:
-

-

-

-

-

-

L’activitat privada no es pot relacionar amb les activitats que porti a cap el
Departament, organisme, entitat o empresa pública on presti els serveis el
treballador. S’exceptua d’aquesta prohibició les activitats particulars que
s’exerceixin en virtut d’un dret legalment reconegut i que realitzin per a si els
directament interessats.
No poden ser objecte de compatibilitat les activitats professionals que hagin de
prestar-se a persones a les que és tingui obligat a atendre en l’exercici del càrrec
públic.
No es pot autoritzar l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats i
de particulars, en els assumptes en que intervingui o hagi intervingut en els dos
últims anys o en el que hagi d’intervindre per raó del lloc públic.
En ningun cas la suma de les jornades de l’activitat principal i l’activitat privada
podrà superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
El reconeixement de compatibilitat no modifica la jornada de treball ni l’horari
de l’interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en
el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.
No és en cap cas objecte d’autorització l'exercici de càrrecs de tot ordre en
empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb
participació o aval de l'entitat local, sigui quina sigui la configuració jurídica
d'aquelles, ni tampoc la participació superior al 10% del capital de les empreses o
societats a què s’ha fet esment.
Tampoc no es podran realitzar activitats de gestoria, mediació, representació i
defensa d'interessos de particulars davant l'entitat local o dels seus organismes.
En cap cas és objecte d’autorització la pertinença a consells d’administració o
òrgans rectors d’empreses o entitats privades, quan l’activitat de les mateixes
estigui directament relacionada amb les que gestiona el Departament, organisme
o entitat on presti els seus serveis el treballador.
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-

Així mateix l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i de l’horari en el lloc de caràcter públic
En tot cas, l’exercici de l’activitat o professió privada no podrà impedir el
compliment dels seus deures com a funcionari de la Corporació, ja sigui per la no
presència física o per qualsevol altre circumstància, ni tampoc implicar entrar en
coalició amb interessos contraris a la Corporació de la que depèn.
SEGON.- Notificar aquest Acord a la interessada i a l’Àrea de Recursos Humans.
TERCER.- Inscriure aquest Acord en el corresponent Registre de Personal.“

B-4. Reconeixement de compatibilitat del treballador Antonio López
Sr. Alcalde.- El punt B-4 és exactament idèntic que l’anterior, però en aquest cas és el
Sr. Antonio López, l’interventor del nostre consistori, no cal que expliqui res perquè es
tracta exactament del mateix, de desenvolupar una activitat fora de l’horari laboral. Si
no hi ha cap comentari, passem a votació
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment,
diu:
“Atès que en data 1 de setembre de 2014, el senyor Antoni López i Alonso,
funcionari interí d’aquest Ajuntament, presenta una sollicitud en què demana que
se li atorgui la compatibilitat per exercir, fora de l’horari laboral, una activitat
professional de caràcter privat d’àmbit administratiu, financer i comptable.
Vist l’informe emès per l’assessor en Recursos Humans de la Corporació, de data 8
de setembre de 2014, en el qual fa constar que no s’aprecien impediments perquè
es pugui concedir la compatibilitat per a l’activitat professional de caràcter privat
esmentada.
Vist l’informe emès per la secretària general de la Corporació municipal, de data 2
de setembre de 2014.
Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
Vist l’article 11, següents i concordants de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Vist l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, posat en relació amb l’article
22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, i 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
ACORD:
PRIMER.- Reconèixer al senyor Antoni López i Alonso, funcionari interí d’aquest
Ajuntament, la compatibilitat per a poder exercir l’activitat professional de
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caràcter privat dins l’àmbit administratiu, financer i comptable, fora de l’horari
laboral establert en aquest Ajuntament, i d’acord amb les següents estipulacions:
-

L’activitat privada no es pot relacionar amb les activitats que porti a cap el
Departament, organisme, entitat o empresa pública on presti els serveis el
treballador. S’exceptua d’aquesta prohibició les activitats particulars que
s’exerceixin en virtut d’un dret legalment reconegut i que realitzin per a si els
directament interessats.

-

No poden ser objecte de compatibilitat les activitats professionals que hagin de
prestar-se a persones a les que és tingui obligat a atendre en l’exercici del càrrec
públic.

-

No es pot autoritzar l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats i
de particulars, en els assumptes en que intervingui o hagi intervingut en els dos
últims anys o en el que hagi d’intervindre per raó del lloc públic.

-

En ningun cas la suma de les jornades de l’activitat principal i l’activitat privada
podrà superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.

-

El reconeixement de compatibilitat no modifica la jornada de treball ni l’horari
de l’interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en
el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.

-

No és en cap cas objecte d’autorització l'exercici de càrrecs de tot ordre en
empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb
participació o aval de l'entitat local, sigui quina sigui la configuració jurídica
d'aquelles, ni tampoc la participació superior al 10% del capital de les empreses o
societats a què s’ha fet esment.

-

Tampoc no es podran realitzar activitats de gestoria, mediació, representació i
defensa d'interessos de particulars davant l'entitat local o dels seus organismes.

-

En cap cas és objecte d’autorització la pertinença a consells d’administració o
òrgans rectors d’empreses o entitats privades, quan l’activitat de les mateixes
estigui directament relacionada amb les que gestiona el Departament, organisme
o entitat on presti els seus serveis el treballador.

-

Així mateix l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i de l’horari en el lloc de caràcter públic
En tot cas, l’exercici de l’activitat o professió privada no podrà impedir el
compliment dels seus deures com a funcionari de la Corporació, ja sigui per la no
presència física o per qualsevol altre circumstància, ni tampoc implicar entrar en
coalició amb interessos contraris a la Corporació de la que depèn.
SEGON.- Notificar aquest Acord al interessat i a l’Àrea de Recursos Humans.
TERCER.- Inscriure aquest Acord en el corresponent Registre de Personal. “

B-5 Aprovació ampliació dotació econòmica empresa gestora del servei escola
bressol pel 2014
Sr. Alcalde.- Passem al cinquè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació de
l’ampliació de la dotació econòmica de l’empresa gestora del servei escola bressol
pel 2014. Té la paraula la regidora d’Ensenyament, la Sra. Marta Pujol.

10

Serveis Econòmics/Intervenció
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

Sra. Pujol.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, com ja sabeu, no és el primer any que l’ajuntament,
jo crec que és el tercer. És el tercer any que l’Ajuntament aporta una provisió de 300 €
per alumne a l’escola bressol i ja l’any passat, malgrat que no estaven ocupades totes
les places es va fer l’aportació total dels diners, que eren 36.100 €, doncs aquest any
fem el mateix, es dotarà de la totalitat dels diners doncs per donar-los a l’escola
bressol.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sra. Marta Pujol. Algun comentari? Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Ple suport a aquesta iniciativa. Exclusivament preguntar, seguim també
finançant el retard de la poca ajuda que encara queda?
Sra. Pujol.- Bé, l’Ajuntament en el moment en què té una conformitat per part del
Departament que aquesta subvenció es cobrarà malgrat que sigui en retard i si hi ha
disponibilitat de Tresoreria, també realitzem l’avançament per part de l’Ajuntament.
Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Bé, en tot cas, per acabar el debat, dir que hem
de tenir aquesta sensibilitat social en aquest moment difícil. Les escoles bressol són un
servei fonamental en una societat on la seva població estigui totalment empleada en
casos com els actuals i amb la dificultat econòmica, doncs moltes persones no estan
utilitzant perquè no necessiten aquest servei perquè malauradament estan a l’atur o
estan a casa i els ingressos han disminuït i han d’utilitzar fórmules com els avis o etc.
Davant d’aquesta conjuntura, nosaltres tenim pressupostada aquesta ajuda des de fa
3 anys, per tant, estem suplint allà on no arriben ajudes que a la Generalitat li arribaven
des de Madrid, des del govern central i en el moment en què han disminuït aquestes
ajudes, tots hem de fer els esforços pertinents. Aquests 300 € per nen, ens donaven un
total de 36.100 €. No hi ha els 87 nens inscrits. N’hi ha crec que són 67 aquest any, si no
recordo malament i l’ajuda la donem sencera, com si l’escola estigués al 100 % perquè
és la manera de poder continuar donant aquest servei amb l’eficiència i la qualitat
necessàries. Esperant que arribin temps millors i les escoles bressol tornin a ser un servei
a ple rendiment i, fins i tot, amb les llistes d’espera que havíem tingut, de moment hem
de fer l’esforç tots plegats perquè això funcioni. Passem a votació
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment,
diu:
“Atès que en data 19 de juliol de 2010 es va formalitzar el contracte per a la gestió
indirecta, sota la forma de concessió, del servei d’escola bressol al centre “Les
Orenetes” amb la cooperativa Escola Bressol del Bosc SCCL, amb NIF-63240360.
De conformitat amb l’Atorguen tercer del contracte, la retribució del concessionari
el conforma una aportació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per un màxim
de 1.800 euros per plaça i curs, a finançar en la seva totalitat amb l’aportació de la
Generalitat de Catalunya i eventualment amb ajudes d’altres administracions que
pugui rebre l’Ajuntament; amb una altra aportació de l’Ajuntament, finançada
amb fons propis, a raó d’un màxim de 300 euros per alumne/any; amb les quotes
bàsiques d’escolarització i dels serveis complementaris que satisfan els usuaris
directament al concessionari; i
també amb les tarifes autoritzades per
l’Ajuntament.
Atès el que es disposa en l’Atorguen setè del contracte de gestió de l’escola
bressol i la clàusula 24 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
la contractació, en quant a les obligacions de l’Ajuntament, i entre elles l’obligació
de satisfer al contractista les prestacions econòmiques.
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Vist l’informe de la tècnica d’ensenyament, de data 5 de setembre de 2014, on
s’exposa la conveniència de fer una aportació de 36.100 euros a l’Escola Bressol,
en concepte de retribució al concessionari per part de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès, import que inclou els 300 euros alumne/any.
Vist l’informe de l’interventor municipal, de 15 de setembre de 2014, on es
manifesta l’existència de crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 08
321 48003 Ajut escola bressol.
Vista la Disposició Addicional 2a de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
de Sector Públic, posat en relació amb la Disposició transitòria 1a del Text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, .
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui
convenient, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acordar que l’aportació econòmica per l’any 2014, en concepte de
retribució al concessionari del contracte de gestió del servei d’escola bressol al
centre “Les Orenetes”, sigui de 36.100,00 euros. Aquesta aportació econòmica de
l’Ajuntament inclou tant l’aportació que es contempla en l’Atorguen tercer 1 a) del
contracte de gestió, com l’aportació que es contempla en el mateix Atorguen
tercer 1 b) referent als 300 euros per alumne/any.
Aquesta aportació no exclou la facultat de l’Ajuntament de realitzar noves
aportacions econòmiques aquest any 2014, en els termes i límits que es preveuen
en el contracte, fruit de subvencions que pugui percebre amb posterioritat a
l’adopció d’aquest Acord, provinents de la Generalitat de Catalunya i/o altres
administracions públiques.
SEGON.- Comunicar-ho a la Intervenció municipal per tal que realitzi els tràmits
oportuns.
TERCER.- Informar d’aquest Acord al servei d’Ensenyament i notificar-ho a la
Cooperativa Escola Bressol del Bosc, SCCL.”
B-6 Proposta de refinançament del préstec concertat a conseqüència de l’aprovació
del pla d’ajustament.
Sr. Alcalde.- Passem al sisè punt de l’ordre del dia que és la proposta de
refinançament del préstec concertat a conseqüència de l’aprovació del pla
d’ajustament. Té la paraula el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- El dia 12 de juny de 2012, es va aprovar el pla d’ajustament per part
d’aquest plenari que suposava una concertació d’un préstec per un import de
2.291.000 € en números rodons i que havia de servir per finançar despeses com el
pavelló, per exemple, que era la despesa més important i que per una sentència
judicial ens veiem avocats a pagar aquests diners. En aquell moment ens vam acollir a
un pla que portava el govern central i que comportava, en definitiva, aprovar una
sèrie de mesures econòmiques que s’havien de respectar per part de l’Ajuntament i
que com a contrapartida, l’Ajuntament podria accedir a un préstec amb la garantia
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d’uns diners que ens vénen el govern central per aquest import. En aquell moment, les
condicions d’aquest préstec eren de l’euribor a tres mesos més un diferencial d’un 5,25
% que era extremadament alt i si ho diferenciem des del punt de vista d’avui i de
diferencials d’any anteriors, però era la situació econòmica de fa només 2 anys.
L’Ajuntament amb aquest préstec el que aconseguia era la possibilitat de demanar
diners a un banc per pagar factures de la despesa ordinària, no d’inversions, que
haurien de servir perquè la situació econòmica de l’Ajuntament, doncs fos viable i
sobretot per pagar aquesta sentència que ens condemna a pagar 2 milions i alguna
cosa més d’euros per diferència de la construcció del pavelló. Això es va aconseguir
després d’un doble intent i, per tant, des d’aquell moment, l’Ajuntament té un deute
que va pagant a una entitat financera amb aquestes condicions. Passem del 2012 a
aquesta any, al 2014, concretament al 29 de maig, aquest mateix ple, aprova aquesta
vegada per unanimitat, aprova una possibilitat, que aprova per la seva part el Ministeri
d’Hisenda i Administracions públiques que entén que del total de la deute de l’estat,
els ajuntaments són els que estan fent més esforç per tirar endavant i per no ajudar a
que aquest deute s’incrementi. Hem de tenir en compte que el 80 % del deute és del
govern central, un 12 % crec que és de les autonomies i la resta és dels ajuntaments. Si
aquest 7-8% que queda del deute dels ajuntaments, traiem el deute de la capital de
Madrid, això baixa a un 2- 3% . És a dir que els ajuntaments estem fent els deures, els
hem fet des del primer moment, hem entès que s’havia de solucionar el problema
econòmic que s’havia generat i hem ajudat i estem ajudant a que tot això es solucioni.
El Ministeri a través de la seva Comisión Delegada del Gobierno per assumptes
econòmics, aprova una possibilitat de reduir aquest diferencial que era del 5,25 % amb
un 1,40 %, de manera que quedaria amb un 3,85 € sobre el deute que encara tenim
d’aquest préstec que és el total del deute, dels 2.291.000 que he comentat abans.
Això suposa un estalvi molt important de 20.000 € en interessos amb el global del
període d’aquest préstec que és de 10 anys. Això es va acceptar per part de tot el
plenari i es va fer la petició al ministerio i encara estem esperant que ens donin el vist i
plau, però que com que complim amb els requisits com a Ajuntament que tenim un
endeutament controlat i els resultat econòmics són positius en els últims anys, estem
complint amb els requisits i entenem que el Ministerio en qualsevol moment ens dirà
que complim amb tot això i que ens dóna aquest possibilitat de reducció d’aquest 1,40
%. Això era al maig de 2014. Al juliol del mateix any i per pressions del món local, treuen
un altre decret en el qual, ara sí, ofereixen una possibilitat molt interessant i molt
important de cara als ajuntaments, donen l’oportunitat a aquells ajuntaments que
estiguin bé econòmicament, que compleixin amb tots els indicadors econòmics que
ells marquen, que ara els comentaré, de cancellar aquesta operació de crèdit que
tenim amb unes condicions econòmiques determinades, que eren aquelles que he
comentat abans. Les característiques d’aquesta operació, d’aquesta cancellació
possible són s’autoritzar aquelles operacions que estiguin emparades per l’article 3 del
Reial Decret que es va aprovar o que donava cobertura legal a aquell pal
d’ajustament que es va aprovar a l’any 2012. l’import ha de ser el mateix que teníem.
No podem demanar més diners dels que vam demanar en el seu moment. El pla per
retornar els diners ha de ser el mateix que tenim pendent en l’actualitat, eren 10 anys,
ens queden 8 anys. L’objectiu d’aquesta cancellació és reduir la càrrega financera,
és a dir; el que buscarem amb aquesta possibilitat si contractem un préstec amb una
altra entitat financera és reduir el cost econòmic a l’Ajuntament, per tant, anem a
buscar estalvi econòmic. La garantia, en principi no hi ha cap garantia. Actualment la
garantia és aquesta participació que tenen els ajuntaments i que l’estat està pagant
cada mes. Aquesta garantia es perdria i les entitats financeres que entrin a ofertar,
doncs han de tenir en compte que la garantia serà la que dóna el propi ajuntament.
La finalitat és amortitzar aquest fons de pagament a proveïdors. Allò que es va fer a
l’any 2012, aquests plans d’ajustaments que havien de servir per regularitzar la situació
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econòmica dels ajuntaments. S’ha de fer una sèrie de tràmits i s’ha de complir una
sèrie de condicions.
Primer tràmit, avui hem de portar a aprovació a l’òrgan competent que és el ple,
l’aprovació d’una concertació d’un préstec per aquell import a una entitat financera
diferent de la que teníem i sense la garantia de l’estat i s’haurà d’ajuntar l’informe per
part de l’interventor municipal, sobre que realment certifiqui que hi ha un estalvi
financer amb l’operació. El que es faci, s’ha de fer per estalviar diners. Gastarem
menys diners del que ens estàvem gastant fins ara amb aquesta operació financera i
en cas que les entitats estiguin dins d’un pla de sanejament, doncs han de complir una
sèrie de condicions importants, resultat pressupostari positiu, romanent de tresoreria
positiu, que l’endeutament estigui per sota del 75 %. Tots aquests indicadors econòmics
els estem complint i, per tant, podríem entrar en aquesta petició. L’Ajuntament el que
va fer una vegada va tenir coneixement d’aquesta possibilitat és demanar a totes les
entitats financeres del municipi una oferta per cancellar el préstec que tenim de l’any
2012 i aquest préstec havia de ser amb condicions econòmiques millors de les que
teníem per poder entrar en aquest acord, no? De totes les entitats financeres, hem
rebut 2 ofertes. Una de Caixa Bank, de la Caixa per entendre’ns i l’altre del Banc
Sabadell. Nosaltres vam marcar les condicions. Import a amortitzar de 2.291.000 €. La
finalitat és amortitzar l’operació concertada amb el govern central, amb aquella
operació del Pla d’Ajustament, el termini és el que ens queda, per tant, 8 anys per
acabar aquell crèdit que es va començar a l’any 2012. El venciment d’aquest préstec
nou seria el 29 de maig del 2022, de 42 mesos. Les quotes serien mensuals. L’objectiu,
com he comentat, seria reduir la càrrega financera anual. El tipus que va ofertar caixa
Bank va ser d’un 2,35 %. Aquest era el tipus de sortida i la resta d’anys euribor en un
any amb un diferencial d’un 2 %. Amb una comissió d’obertura, en cas de Caixa Bank
d’un 0,1 % i sense comissions ni de cancellació parcial ni total. La garantia, en aquest
cas, no hi ha garantia, la garantia és la pròpia garantia de l’Ajuntament. Ja no tenim
ningú al darrera que digui si tu no pagues, pagaré jo, però tu restaré del que et dono.
Aquí ningú ens regalava res. Per tant, ens estan ofertant un préstec sense cap garantia
addicional, només tenint en compte la situació econòmica de l’Ajuntament. Ells per
ofertar ens han demanat moltíssima informació econòmica i una cosa que hem de dir
és que si tenim ofertes de 2 entitats financeres l’any 2014 és perquè han vist que
l’Ajuntament de la Roca està bé o està millor que estava fa 2 anys i ara ja podem
entrar en una línia de jugar o de demanar préstecs sense un risc per part de les entitats
financeres que fins ara no donaven diners a les entitats locals i tampoc no ens
donaven diners a nosaltres. Això és una garantia que la situació econòmica de
l’Ajuntament de la Roca ha millorat i molt respecte d’anys anteriors i això el termini en
cas de Caixa Bank, doncs s’havia de plasmar o signar vaja l’any 2014. El Banc de
Sabadell fa una oferta idèntica en quant a import i en quant a finalitat i termini, el
venciment és el mateix, el 29 de maig de 2022 ha d’estar liquidat aquest préstec, les
quotes són trimestrals a diferència de les de Caixa Bank que eren mensuals, l’objectiu
és reduir la càrrega financera igual que amb l’anterior cas. El tipus és l’euribor a tres
mesos i el diferencial és d’un 1,9 per cent per sota de l’oferta que ens havia fet Caixa
Bank. Sense cap tipus de comissió ni d’obertura ni de cancellació anticipada ni res de
tot això. A diferència de l’oferta de Caixa Bank, on sí que hi havia una comissió
d’obertura del 0,1 %. Davant d’aquestes 2 ofertes i després d’estudiar econòmicament
les 2 ofertes, des d’intervenció s’emet un informe en què es recomana que contractem
aquesta operació financera amb el Banc de Sabadell. Passo el que passarà si tot això
ho aprovem i una vegada ho enviem al Ministeri del govern central, ens donen el vist i
plau perquè ells ens hauran de donar el vistiplau definitiu a l’operació.
Amb les condicions actuals, sense aquesta oferta que he comentat actualment,
l’Ajuntament hauria de pagar 506.000 € d’interessos quan haguessin passat aquests 10
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anys de període de préstec, 506.000 €, amb la situació nova que puguem tenir,
després de l’aprovació, si és que ho aprovem, d’aquesta operació financera amb el
Banc de Sabadell, passarem a pagar 189.000 €, per tant, l’Ajuntament s’estalvia
316.000 €. Aquesta és la part econòmica, demostrem que aquesta operació és viable
econòmicament i que, a més a més, ens estalviem diners i molt diners, si fos a 10 anys,
estaríem parlant que ens estalviem que ens estalviaríem 31.610 € cada any, amb
números rodons, per tant, és un import important que a les finances municipals han
d’anar molt bé, però en el decret hi ha una cosa que creiem, des de l’Equip de
govern, que encara és més important que el propi estalvi econòmic que de per sí, ja
seria suficient com per fer el canvi d’entitat financera i és que tenint en compte que
l’Ajuntament de la Roca compleix amb tots els indicadors econòmics i les condicions
que posa el Ministeri i tenint en compte que pel que fa al deute, estem per sota del 75
% del nostre pressupost, si concertem, si avui aprovem la concertació d’aquest préstec
i ens donen el vistiplau des de Madrid, el que obtindrem és que sortirem del Pla
d’ajustament. No només haurem refinançat un préstec d’una manera bona per la
economia municipal, sinó que, a més a més, en 2 anys haurem solucionat el problema
que tenia econòmicament l’Ajuntament de la Roca i que va obligar d’alguna manera
a entrar en aquest pla d’ajustament. Creiem que és una situació i és un moment que
no podem deixar passar. És una oportunitat, primer perquè estalviem molts diners, però
també perquè sortim del pla d’ajustament. Sortir del pla d’ajustament significa moltes
coses, sobretot que no tindrem condicionants a l’hora, per exemple, que l’Ajuntament
es pugui endeutar sempre que tingui capacitat per endeutar-se per fer més inversions,
que això podria començar a passar a partir de l’any que ve, significa també que
actualment, en un pla d’ajustament, la feina, des del Departament d’Hisenda
d’Intervenció de l’Ajuntament és impressionant pel que fa a justificar informes i més
informes mensuals, trimestrals i de tot tipus i que s’han d’enviar al Ministeri a Madrid per
justificar i per demostrar que estem seguint amb aquell pla d’ajustament. Això ens
dóna una llibertat i sortim del “corsé” del Pla d’Ajustament que ens obliga a unes coses
que eren obligatòries en aquell moment i que ens vam veure obligats a fer, però que
ara, vist que li hem donat la volta a la situació econòmica, doncs que ja no tindrem
aquest cost, per tant, és una bona notícia, esperem que tinguem el suport de la resta
de grups. La proposta seria, en concret, concertar com a primer acord:
“PRIMER.- CONCERTAR una nova operació pel refinançament de l’operació de
crèdit, d’import de 2.291.539,25 euros (o l’import pendent d’amortitzar (...)”
Perquè hem pagat un primer import aquest mes de gener o aquest mes de juliol i el
mes de desembre tornem a pagar un segon venciment amb el qual ja estarem
pagant interessos, per tant, probablement, aquest import baixi, encara el mecanisme
de finançament que es va establir fa 2 anys amb els plans d’ajustament.
Segon adjudicar la concertació de l’operació pel refinançament amb un import de
2.291.539,25 euros amb les condicions que he dit, a l’entitat financera Banc de
Sabadell, SA.:
Notificar, com a tercer acord, a les entitats financeres que van presentar ofertes.
QUART.- NOTIFICAR al Banc de Sabadell, SA, que haurà estat qui l’ha guanyat i a l’altra
entitat
I per últim, sollicitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el refinançament
de l’operació de crèdit, per tal d’amortitzar el préstec que en el seu dia es va firmar i
que ens permetrà sortir del pla d’ajustament i això és tot.
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Cap?
Doncs a mi, sí que m’agradaria afegir algun comentari perquè realment, el tema del
que estem parlant és un tema de molta transcendència i crec el regidor d’Hisenda ho
ha explicat molt bé i, a més a més, se’ls ha de felicitar tant a ell com a impulsor
d’aquest refinançament i a l’intervenció municipal que estan fent una feina molt
estricte, molt rigorosa des de fa molts anys, però més amb aquestes condicions tan
difícils en què ens ha tocat viure. El fet que estiguem atents a totes aquestes mesures
que surten a tots aquests decrets i que estiguem complint amb totes les ràtios que se’ns
demana, doncs fa que ens puguem acollir en aquestes opcions que ens dóna el
Ministeri d’Hisenda i en aquest cas, aquesta és molt important perquè la patacada
que va rebre aquest a l’any 2011, a finals del 2011, amb una sentència que ens
obligava a pagar 2.600.000 € que era impossible pagar i amb una interlocutòria judicial
que ens fixava 5 terminis de pagament que no podíem afrontar de cap manera el fet
de que tinguéssim en aquell moment la visió d’acollir-nos a un pla de proveïdors que
va donar peu a aquest pla d’ajustament ha fet que ens aquest 2 anys i escaig que han
passat només 2 anys, penseu que són 2 anys de carència, he, el crèdit que es va signar
a l’any 2012 amb el Banc de Santander que és el Banc que ens va fixar el Ministerio de
Hacienda tenia 2 anys de carència, per tant, no s’ha comentat encara a pagar
interessos. Està el crèdit sencer, doncs nom és en aquests 2 anys hem pogut passar
d’una situació molt negativa a una situació molt favorable. Sortirem del pla
d’ajustament i això deixarà a l’Ajuntament sense aquesta fiscalització tant estricta a
què ens obliga el Ministerio de Hacienda. S’ha de continuar fent la feina ben feta,
evidentment, com s’ha fet tots aquesta anys i si seguim amb aquests números positius
tancant els exercicis amb superàvit i amb romanents de tresoreria positius, doncs la
situació continuarà millorant, però aquesta millora de l’endeutament també ha fet que
baixem del 75 %. Això es va aconseguir a principis d’any. Tenim una projecció que a
finals d’any baixarem del 65 %, per tant, l’endeutament, de l’Ajuntament està baixant
moltísim en proporció, tot i que en números grossos, números rodons, encara és de
8.000.000 €, per tant, encara és una xifra considerable, estem amortitzant 1.100.000 €
cada any i, per tant, és important que l’ajuntament es tregui de sobre aquesta càrrega
de dèficit públic important que teníem i passem a estar en una condició molt més
dolça, sanejada perquè puguem sobretot, fer inversions que és el que no podíem fer
ara, el que ens havia limitat absolutament la sentència del pavelló de l’any 2011 i el
pla d’ajustament del 2012. Res més, jo crec que reiterar que les notícies són molt i molt
afalagadores i realment tornar a felicitar la feina que s’ha fet des de la regidoria
d’Hisenda i des de la intervenció municipal.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment,
diu:
“D’acord amb l’ordre de la Provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 18 de juliol de
2014, de conformitat amb l’article 4.1.h del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació
de caràcter estatal, en relació amb l’expedient de refinançament de l’operació de
crèdit, d’import de 2.291.539,25 euros (o l’import pendent d’amortitzar, en la data de la
concertació), a l’empara de l’article 10 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer,
mitjançant el qual es determina les obligacions d’informació i procediments necessaris
per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals, a l’empara del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència (en endavant, RDL.
8/2014), emeto el següent,
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ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- En data 18 de juliol de 2014, es va iniciar la tramitació administrativa pel
refinançament de l’operació de crèdit, d’import de 2.291.539,25 euros (o l’import
pendent d’amortitzar, en la data de la concertació), a l’empara de l’article 10 del RDL.
4/2012, amb càrrec al mecanisme de finançament del Fons per al Finançament del
Pagament a Proveïdors (en endavant, FFPP), a l’empara del RDL. 8/2014.

SEGON.- En data 18 de juliol de 2014, la Intervenció municipal va emetre informe per
valorar la viabilitat de la concertació d’aquesta operació de refinançament de
l’operació de crèdit, d’import de 2.291.539,25 euros (o l’import pendent d’amortitzar, en
la data de la concertació), a l’empara de l’article 10 del RDL. 4/2012, a l’empara del
RDL. 8/2014.

TERCER.- En data 18 de juliol de 2014, es va sollicitar, a totes les entitats financeres amb
plaça al municipi de La Roca del Vallès, a l’empara de les possibilitats regulades al
RDL. 8/2014 –i amb les condicions que fixades a l’esmentat text normatiu- comunicació
de la millor oferta pel refinançament de l’operació de préstec formalitzada amb
càrrec a al RDL. 4/2012, per import de 2.291.539,25 euros (o l’import pendent
d’amortitzar, en la data de la concertació) i amb un termini d’amortització de vuit (8)
anys. Les entitats financeres han estat:
- CaixaBank, SA.
- Catalunya Banc, SA.
- Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
- Banco de Santander, SA.
- Banc de Sabadell, SA.
QUART.- Que les entitats financeres que han respost a l’enviament de la invitació, van
presentar les següents ofertes:
CAIXABANK, SA.
S’ha rebut la següent oferta:
- Import:
- Finalitat:
- Termini:

- Venciment:
- Quotes:
- Objectiu:
- Tipus:
- Diferencial:
- Comissions:

2.291.539,25
euros
(o
l’import
pendent
d’amortitzar, en la data de la concertació).
Es destina a amortitzar l’operació concertada
amb el FFPP.
No superar el termini màxim d’amortització que
resti per cancellar –de manera completal’operació de crèdit, formalitzada amb el FFPP.
Abans del 29 de maig de 2022.
92 mesos.
Mensuals.
Reduir la càrrega financera anual.
El primer any: Interès de sortida:
2,35 %.
La resta d’anys: Euribor a 1 A.
2 %.
D’obertura: 0,10 %.
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- Garanties:
- Termini:

No hi ha de cancellació, ni d’amortització parcial,
ni d’intervenció.
Sense garantia de la dels municipis en Tributs de
l’Estat (en endavant, PTE).
Durant l’any 2014.

Manifestar que aquesta oferta s’ha rebut per mitjà del correu electrònic (Cobo,
Purificación-pcobo@lacaixa.es). La confirmat la validesa de l’oferta en trucada
telefònica mantinguda amb el remetent del correu electrònic.
BANC DE SABADELL, SA.
- Import:
- Finalitat:
- Termini:

- Venciment:
- Quotes:
- Objectiu:
- Tipus:
- Diferencial:
- Comissions:
- Garanties:
- Termini:

2.291.539,25
euros
(o
l’import
pendent
d’amortitzar, en la data de la concertació).
Es destina a amortitzar l’operació concertada
amb el FFPP.
No superar el termini màxim d’amortització que
resti per cancellar –de manera completal’operació de crèdit, formalitzada amb el FFPP.
29 de maig de 2022.
Trimestrals.
Reduir la càrrega financera anual.
Euribor a 3 M.
1,90 %.
Sense comissions, ni despeses d’intervenció.
Sense garantia de la dels municipis en Tributs de
l’Estat (en endavant, PTE).
Durant l’any 2014.

Manifestar que aquesta oferta s’ha rebut per mitjà del correu electrònic (Borrell
Carpena, Miguel-borrellm@sabadellatlantico.com). La confirmat la validesa de
l’oferta en trucada telefònica mantinguda amb el remetent del correu
electrònic.
CINQUÈ.- Les ofertes presentades han estat valorades per la Intervenció municipal, i
comparades amb la situació actual en què es troba l’operació de crèdit, d’import de
2.291.539,25 euros, concertada a l’empara l’article 10 del RDL. 4/2012, amb el següent
resultat:
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Descripció
- Euribor 3M 23
- Diferèncial actual
- Reducció del diferencial
- Diferencial resultant4
- Tipus d’interès resultant
- Interessos a satisfer (per tot el
període del préstec)
- Estalvi del cost financer

A l’inici de la
concertació

Darrer rebut
girat1

Situació
actual

Situació resultant
(Opció 3)

0,689 %
525 pb

0,316 %
525 pb

0,104 %
525 pb

5,939 %

5,566 %

5,354 %

0,104 %
525 pb
140 pb
385 pb
3,954 %

561.389,88 €.

526.131,68 €.

506.092,17 €.

373.755,78 €.

Ofertes presentades
Banc de Sabadell, SA.
CaixaBank, SA.
0,374 %

0,104 %

2%

1,90 %
2,004 %

212.668,51 €.

189.430,09 €.

161.087,27 €.

184.325,69 €.

És per tot això que aquesta Intervenció municipal, considera que la millor oferta presentada correspon a la entitat financera Banc de
Sabadell, SA.

1
Corresponent al rebut de data 02/09/2014, pel període comprés entre el 29/05/2014 al 29/08/2014, girat per l’entitat financera amb qui –actualment- hi ha
concertat el préstec (Banc de Santander, SA.).
2
Pel que es refereix a l’oferta de CaixaBank, SA., ofereix Euribor 1A.
3
Segons dades de l’Euribor-rates.eu (http://es.euribor-rates.eu/euribor-valor-3-meses.asp):
Euribor 3 M, se situa en el 0,104 % (Període 2014-09-05).
Euribor 1 A, se situa en el 0,374 % (Període 2014-09-05).
4
En relació a l’oferta de CaixaBank, SA., el primer any ofereix un tipus d’interès de sortida del 2,35 %. Per la resta d’anys, l’Euribor 1 A més un diferencial del 2 %.
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LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
- L’article 3 del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
- El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desplega la metodologia de
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
- Els articles 2.1.f) i 51 i 55 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Els articles 21.1.f), 22.2.m) i , 47.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
- Els articles 11 a 17 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
- Els articles 25 i següents del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el desplegament de la Llei 8/2001, d’estabilitat pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals.
- La Disposició Addicional Septuagèsima quarta de la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.
- L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 ‘octubre, per la qual es despleguen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable, per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, qui subscriu eleva aquesta Proposta
d’acord a la Comissió Informativa.

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, l'adopció
dels següents acords:
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PRIMER.- CONCERTAR una nova operació pel refinançament de l’operació de crèdit,
d’import de 2.291.539,25 euros (o l’import pendent d’amortitzar, en la data de la
concertació), a l’empara de l’article 10 del RDL. 4/2012, amb càrrec al mecanisme de
finançament del FFPP, a l’empara del RDL. 8/2014.
SEGON.- ADJUDICAR la concertació de l’operació pel refinançament de l’operació de
crèdit, d’import de 2.291.539,25 euros (o l’import pendent d’amortitzar, en la data de la
concertació), a l’empara de l’article 10 del RDL. 4/2012, amb càrrec al mecanisme de
finançament del FFPP, a l’empara del RDL. 8/2014, en les condicions següents, a l’entitat
financera Banc de Sabadell, SA.:
- Import:
- Finalitat:
- Termini:

- Venciment:
- Quotes:
- Objectiu:
- Tipus:
- Diferencial:
- Comissions:
- Garanties:
- Termini:

2.291.539,25 euros (o l’import pendent d’amortitzar, en
la data de la concertació).
Es destina a amortitzar l’operació concertada amb el
FFPP.
No superar el termini màxim d’amortització que resti
per cancellar –de manera completa- l’operació de
crèdit, formalitzada amb el FFPP.
29 de maig de 2022.
Trimestrals.
Reduir la càrrega financera anual.
Euribor a 3 M.
1,90 %.
Sense comissions, ni despeses d’intervenció.
Sense garantia de la dels municipis en Tributs de l’Estat
(en endavant, PTE).
Durant l’any 2014.

TERCER.- NOTIFICAR l’adjudicació a les entitats financeres que van presentar ofertes.
QUART.- NOTIFICAR a l’entitat financera Banc de Sabadell, SA., adjudicatari provisional
d’aquesta operació pel refinançament de l’operació de crèdit, d’import de 2.291.539,25
euros (o l’import pendent d’amortitzar, en la data de la concertació), a l’empara de
l’article 10 del RDL. 4/2012, amb càrrec al mecanisme de finançament del FFPP, a
l’empara del RDL. 8/2014, l’acord i indicar-li que fins a la recepció de l’autorització del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, no es podrà entendre adjudicada
definitivament la nova operació.
CINQUÈ.- SOLLICITAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el refinançament .
de l’operació de crèdit, d’import de 2.291.539,25 euros (o l’import pendent d’amortitzar,
en la data de la concertació), a l’empara de l’article 10 del RDL. 4/2012, amb càrrec al
mecanisme de finançament del FFPP, a l’empara del RDL. 8/2014.
SISÈ.- COMUNICAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, pel que fa referència
al Pla d’Ajust, aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària
celebrada en data 12 de juny de 2012, a l’empara del RDL. 4/2012, i aprovat pel Ministeri,
d’acord amb l’escrit rebut, per aquest Ajuntament de La Roca del Vallès, de la Secretaria
d’estat d’Administracions Públiques-Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local, en data 02 de juliol de 2012, que deixarà de tenir vigència, en complir els requisits
de l’article 3.4 del RDL. 8/2012, atès que concorren els següents requisits:
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1.- Deute públic < Límits dels articles 51 i 53 del RDL 2/2004.
2.- Estabilitat pressupostària, Regla de despesa i Període Mig de Pagament –PMP-.
En aquest sentit, la situació actual de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en termes
d’estalvi net i de deute viu (amb dades de la liquidació de l’any 2013) és:
- Estalvi net:
- Ingressos corrents consolidats:
- Deute viu:
- Ràtio d’endeutament sobre ingressos ordinaris:

1.450.690,11 euros.
10.732.221,89 euros.
8.032.877,64 euros.
74,85 %.

Així mateix, els indicadors de: 1) Límit de deute; 2) Estabilitat pressupostària; 3) Regla de la
despesa; i, 4) Període mitjà de pagament, presenten els següents resultats:
- Límit del deute viu:
- Deute viu (a 30 de juny de 2014):

8.049.166,42 euros.
7.513.803,90 euros.

- Estabilitat pressupostària, en termes de
Capacitat/Necessitat de finançament:

2.664.210,07 euros.

- Regla de la despesa (a 30 de juny de 2014):
Compleix.
(Diferència entre el límit de la regla de la despesa i la
despesa computable del Pressupost 2014):
50.388,78 euros.
Increment despesa computable PPT 2014 s/PPT 2013:
1,53 %
- Resum del pagaments realitzats en el període 2014-2T:
- Període mig de pagament (PMP):
- Període mig de pagament excedit (PMPE):

24,38 dies.
23,31 dies.”

B.7. Suport a la llei de consultes que aprova el Parlament de Catalunya i a la convocatòria
del referèndum
Sr. Alcalde.- Passem al punt B-7, que tracta de donar suport a la Llei de consultes que va
aprovar el Parlament de Catalunya i a la futura convocatòria de la consulta.
L’Ajuntament de la Roca, com a membre de l’AMI, de l’Associació de Municipis per la
Independència, ens adherim a aquesta convocatòria que han fet tant l’AMI com l’ANC i,
per tant, portem aquesta moció. No hem volgut un ple extraordinari, com van fer alguns
ajuntaments el passat dilluns dia 22, hem cregut oportú utilitzar el ple ordinari que el
teníem convocat en aquesta setmana i com s’ha vist com s’està desenvolupant el
calendari de tots el procés, doncs estem en el moment oportú. Tenia notícies aquesta
tarda que són 828 ja els municipis dels 947 de Catalunya que ens estem adherint a
aquesta moció. Això vol dir un 87,5 % dels municipis de Catalunya, per tant, una situació
absolutament unificada. No llegiré la moció sencera que és prou coneguda. Ha corregut
per les xarxes, la té tothom en tot cas, llegiré els acords els quals ens voldrem adherir que
són els següents:
1. “Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i
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prendre el compromís de l’Ajuntament de xxxx amb la realització de la mateixa,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la
participació.
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització
de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei XXXX de consultes
populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de
Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus
representants.
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya
i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma
conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al
secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al
president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.”
Aquests són els acords que adoptarem si el plenari dóna suport. Tenen la paraula els
portaveus municipals. Sr. Dani Martín ? no? Sr. Albert Gil en nom d’Esquerra Republicana
de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, gràcies. Avui portem un tràmit que per a molta gent o molts municipis té molt a
importància, jutjar també per les declaracions de diferent gent que cada vegada que
tenen l’oportunitat de parlar d’aquests temes, se’ls escalfa de vegades la boca o el seu
sentiment, diguem-ne, estem fent un tràmit, que és molt més que un suport, podem donar
un suport que acomplir un desig de la gent. Quan parlem de tants per cent i parlem de
població de Catalunya o de representants electes del nostre país, cada vegada està més
clar que la situació no és una cosa d’uns partits o d’uns polítics que s’hagin tornat bojos i
que vagin a la seva, si no que és un país que té unes demandes, una gent que ha sortit al
carrer, una gent que demanda moltes coses. De fet, hi haurà diferents sensibilitats, el fet
de recolzar el tema d’una consulta, el tema d’un referèndum, nosaltres estem a través de
la llei de consultes, volem consultar al poble i creiem que això és el més digne que podem
demanar. Volem creure que la gent treballarà per aconseguir la seva victòria en cas de
poder fer un pas endavant, però si no també sabem prou demòcrates d’acceptar la
realitat. El que també volem fer i nosaltres tenim molt clar és que aquest país no podrà
viure mai d’esquenes a una realitat. Una realitat que fa uns anys era molt minoritari aquest
sentiment independentista. Avui en dia, ha canviat tot. Tenim gent dins d’aquest
sentiment nouvinguts de fa molt poc, gent de tota la vida, amb el sentiment
independentista, ja no parlo tant en l’àmbit de nouvinguts del país o el que sí que hem de
veure és que és una realitat social que va des de centre dreta a extrema esquerra, on
sensibilitats de partits com el PSC, doncs veiem que hi ha diferent sensibilitats, però el que
sí que tenim clar nosaltres, des d’Esquerra i des d’Esquerra de la Roca és que no
aconseguirem res sense el PSC. El PSC ha estat un partit que ha liderat gran part dels
ajuntament d’aquest país durant molts anys, però també ha defensat una realitat que ara
es veuen contraposades amb els sentiments propis d’alguna gent o no, per tant, nosaltres
seguim pensant que des del PSC es pot estar d’acord o no amb la independència, però el
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que sempre hem defensat i s’ha defensat per part de molts membres del PSC és que el
dret a decidir ha d’existir. Això no és res més que el dret de voler consultar a la gent. Això
no és una declaració Unilateral d’Independència, el dia que haguem de fer-ho si s’acaba
... de fer. HI haurà gent de diferents partits que en aquell moment baixaran del carro i
probablement, si pujarà gent del PSC, gent que, avui en dia, no ho estan defensant
obertament o defensant com a un ideari, però que, en realitat, veuran que no anem per
un altre camí. Nosaltres, en aquest sentit, sempre hem dit que el poble ha de parlar amb
qualsevol del seus moments. El que hem de defensar és una consulta per a qualsevol
cosa, però en aquest moment creiem que la consulta més gran que se li pot fer en aquest
país és aquesta, sí realment volem seguir formant part de l’Estat espanyol o realment ja
som prou grans per caminar sols, per tant, una vegada més faríem un crida a que amb
aquestes coses hem d’estar units. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari, Sr. Manel Álvarez, en nom de
Convergència i Unió?
Sr. Álvarez.- El món local és molt important, no només en el nostre país, sinó a tot el món.
Quan parles d’Ajuntament, en l’àmbit mundial, l’Ajuntament tothom sap què és i que
representa i a qui representa, per tant, el que es ajuntaments de Catalunya,
majoritàriament, es posicionen al costat del president del govern, del Parlament, d’aquells
partits que estan a favor de la consulta és un acte molt important. No li hem de treure la
importància que té a això que estem intentant aprovar avui perquè en l’àmbit
internacional, quan això arribi a allà on ha d’arribar, es veurà que no només hi ha un
govern, que no només hi ha un president, que no només hi ha uns partits que representen
la ciutadania, sinó que, a més a més, tota aquesta força, que ja és molta, està sustentada,
està recolzada amb uns ajuntaments que, majoritàriament, estan dient que volem votar,
que no volem res més que votar, que la gent opini i que digui el que vulgui que la gent
podrà dir que sí o podrà dir que no o podrà votar en blanc, pe`ro que volem votar, només
era això. Cap constitució, per molt que algú s’entesti, pot estar en contra d’això. Les
constitucions, com totes les lleis, són interpretables. Totes les llei s’interpreten i tu les pots
interpretar en un sentit molt restrictiu, de manera que això és illegal, això no es pot fer. La
constitució, la constitució, la constitució. No pots respirar si la constitució no ho diu, però
tots respirem, per tant, aquesta llei és interpretable. L’altre dia, algú en una presentació,
posava un exemple. La constitució diu:
Els home i les dones tenen dret a conviure junts i a casar-se, es poden casar. Els homes i les
dones tenen dret a casar-se. Això que és una cosa que en el moment en què es va
aprovar la constitució, tothom entenia, que era un home i una dona, amb el temps s’ha
reinterpretat i hem vist que els homes tenen dret a casar-se també entre ells i les dones
també tenen dret a casar-se també entre elles. Per tant, hem interpretat un article de la
constitució en un sentit molt menys restrictiu d’aquell que inicialment es va pensar que és
que els home i les dones es casaran i no ha passat res, la vida continua i tots estem aquí,
no?, per tant, les constitucions i totes les lleis, com són interpretables, només depenen de
que i en aquest cas amb tribunals polititzats, com és el cas. Si els partits que estan posant
els jutges al davant d’aquests tribunals canvien d’opinió i deixen que la gent s’expressi,
això no hauria de ser illegal. No pot ser illegal mai i tots haurem d’acceptar allò que surti i
hem dit, no fa gaire ha sortit una enquesta que ha dit que la gran majoria de catalans
acceptarà el que surti en la consulta. Si surt un sí, s’acceptarà i si surt un no s’acceptarà.
Tothom és conscient que haurà guanyat la democràcia i que tots haurem opinat i que
cadascú que opini el que vulgui, que escolti, que tingui temps d’escoltar els partidaris del
sí, les partidaris del no, aclarir els dubtes, que tots tinguem la informació necessària perquè
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puguem anar el dia 9 de novembre i puguem votar. Només demanem això i l’acte d’avui,
en el cas de la Roca i l’acte que s’ha fet en d’altres ajuntaments en tota aquesta
setmana i que encara es farà en alguns ajuntaments, és importantíssim per donar suport al
govern, al president i als partits, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Sr. García Lorenzana, en nom del PSC?
Sr. García.- Gràcies, Sr. Alcalde. El 29 de novembre de l’any 2012, és a dir, fa gairebé 2
anys, aquest grup municipal va presentar en aquest ple la primera moció d’un grup polític
per tal de defensar el dret a decidir. Curiosament, aquella moció únicament va ser
aprovada amb els vots dels nostre grup i d’Iniciativa. Simplement, volia recordar-ho
perquè després han vingut d’altres i aquesta que estem debatent avui és la darrera, però
vull recordar que la primera moció sobre aquest tema que es va presentar, la va
presentar, precisament, el grup municipal socialista. Des d’aquell dia, nosaltres hem
mantingut exactament la mateixa posició sobre aquest tema, que s’ha de fer una
consulta, que els catalans hem de votar i que ha de ser una consulta legal i acordada i en
aquest sentit, després quan acabi l’ordre del dia normal, presentarem d’urgència una
moció que defineix el que és el nostre posicionament sobre aquest tema i que, si em
permet el Sr. Alcalde passaré a llegir ara perquè crec que defineix perfectament el
sentiment d’aquest grup municipal i després faré un comentari sobre la intervenció que ha
fet el Sr. Gil. És bastant curta.
“Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les
injustícies provocades per l’atur, les retallades del sistema social del nostre país i
l’augment de la pobresa, entre d’altres dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi
que castiga especialment els sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del
seu treball i el jovent del nostre país.
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 a 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, la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de
l’autogovern causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i atacs
soferts envers elements tan essencials com la nostra cultura i el nostre sistema
educatiu.
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents
manifestacions demanant canvis que aclareixin l’esdevenir de la nostra societat.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l’Ajuntament de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès l’adopció dels següents acords:
1.- Que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una sortida positiva
de la situació actual: la superació del desencaixament entre Catalunya i Espanya, el
reconeixement de Catalunya com a nació i la definició de l’Estat espanyol com a
plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.
2.- Que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi
institucional que travessa el paí que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a
condicions indispensables i prèvies a una consulta a la ciutadania.
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3.- Que donem suport a la llei de consultes populars no referendàries.
4.- Que amb una Llei de consultes populars no referendàries com la que s’ha aprovat
no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest motiu, cal saber que si
la consulta no és legal i acordada, no es farà.
5.- Que són moltíssims els catalans i les catalanes que desitgen votar i, per aquesta raó,
considerem que no hi haurà una solució estable a l’actual distanciament que no passi
per sotmetre-la al vot ciutadà.
6.- Que hem de treballar per una reforma constitucional que faci d’Espanya un Estat
federal, capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació de nacions.
7.- Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim l’oportunitat de
reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure,
segura, pròspera, justa i honesta, especialment amatent al benestar de tots i
cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.
8.- Donar trasllat dels acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat
espanyol, i a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés
dels Diputats.”
Com dic, aquest document resumeix bastant bé tant el posicionament del PSC com
d’aquest grup municipal. Finalment, volia fer un comentari i és agrair-li les paraules que ha
pronunciat aquí el Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana, però també li voldria fer
una reflexió, nosaltres tenim clar que durant molts anys el PSC ha estat un partit central a
Catalunya. Ha estat un país que des del poder municipal, bàsicament, ha estat vertebrant
i desenvolupant social, econòmica i políticament aquesta societat. també tenim clar
que,segurament, sense nosaltres, sense el PSC, sense el socialisme català, no es podrà
avançar en el futur i m’alegren molt les seves paraules de que vulgui establir ponts perquè
podem participar en aquest procés. Lamentablement, i no li dic d’una manera personal,
no s’ho prengui de manera personal, si us plau. Els fets, demostren el contrari i no ens hem
d’anar a la política general ni a les coses que passen a Barcelona o que passen en
d’altres municipis. Aquí hem viscut una diada de l’11 de setembre, on s’ha deixat clar la
voluntat de deixar el PSC, de deixar els regidors del PSC, als membres d’aquest grup
municipal, els membres de l’agrupació socialista de la Roca, fora d’aquest pacte i
d’aquesta concòrdia. A la diada nacional, amb el permís de l’Ajuntament imagino, es va
fer lectura parcial esbiaixada d’un manifest i, a més a més, d’una llista de persones que
van signar la totalitat el manifesta i altres que no el vam signar, que va deixar clar qui
estava en una banda i qui estava a l’altra. Aquests fets, de marcar línies, de marcar
fronteres i d’establir la divisió entre uns i els altres no contribueixen a que aquest procés
sigui quin sigui i avanci com avanci i, arribi a bon port i fins ara, com a mínim, la percepció
que tenim és que se’ns ha volgut deixar de banda d’una manera interessada i amb unes
finalitats que suposo que qui impulsa aquest procés ho sabrà. De totes maneres, ja li dic, li
agraeixo molt i espero que puguem collaborar amb el seu grup amb aquests temes i amb
altres temes tan ara com en el futur. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. García Lorenzana.
Farem una segona ronda de portaveus Sr,. Dani Martín, d’Iniciativa per Catalunya- Verds.
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Sr. Martín.- Sí, hola buenas noches. Desde Iniciativa hoy en el tema este no íbamos a
hablar porque pensamos que la moción era suficientemente clara y que no tenía porque
dar lugar a ningún tipo de debates. Es lo que está ahí. Visto lo visto, me gustaría y nos
gustaría dejar claro un par o tres de cosas.
Nosotros, sí que creemos que esta ley de consultas que ha emanado del Parlamento de
Catalunya con la mayoría de todos los grupos es importante y que sí que nos permite
convocar un referéndum el día 9, una consulta perdón, donde todos los ciudadanos
puedan emitir libremente su opinión sobre lo que dice la consulta, esto que más bien
parece una encuesta, pero bueno, me hubiera gustado otro tipo de pregunta y no la que
hay. Iniciativa siguiendo la tradición del PSUC, estamos por la autodeterminación de todos
los pueblos de España, por lo tanto, en este tema, siempre hemos estado de forma clara,
en que se vote y no sólo como bien ha dicho Albert en el tema de que se llevará el día 9,
si no en muchos más temas de carácter social. En lo que no estamos de acuerdo, es lo
que estamos diciendo en todos los consistorios donde se ha llevado este manifiesto a
Barcelona, es que nosotros no creemos que esta consulta sea única i exclusivamente un
soporte de los partidos políticos al gobierno actual de Catalunya. Nosotros creemos que
es una respuesta a una demanda de la ciudadanía, de la sociedad y que además, está
refrendada por la mayoría de los partidos políticos. No precisamente, por un apoyo al Sr.
Mas y al gobierno que lo representa.
También me gustaría hacer un comentario en la parte que ha dicho Paco, sobre el tema
del manifiesto del 11 de septiembre y nosotros también, des de la agrupación de Iniciativa
y de la Comisión Política Local no nos gustó el tema de la lectura del manifiesto. No nos
gustó porque creemos que no era el lugar y además, ya desde un punto de vista
particular y exclusivo de Iniciativa, nosotros no fuimos nombrados en aquel manifiesto,
pero es que nadie nos dio la oportunidad de decir sí o no a ese manifiesto y entonces, la
lectura que quedó de lo que le leyó es los que apoyaban, pero es que Iniciativa que,
evidentemente, no se dijo su nombre, no se le dio la posibilidad ni de apoyarlo ni de no
apoyarlo y que desde aquí manifiesto que lo hubiéramos apoyado porque es lo que
estábamos diciendo desde hace ya años, por lo tanto, creo que el tema como ha dicho
Paco, después presentarán una moción de urgencia. Nosotros apoyaremos la urgencia
de esa moción porque me parece que ya lo hemos dicho varias veces, tanto Esquerra
como Iniciativa, que cualquier moción que se presente de urgencia la apoyaremos
siempre.
El voto posterior a la discusión será, ya veremos, pero la urgencia sí que la votaré. Gracias.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya.
Sr. Gil.- Sí, gràcies. Sense voler entrar en un debat també, però suposo que la lectura
d’aquest manifest pot ser, podem estar-hi d’acord o no, però és un dia molt assenyalat
per a tothom. Això no vol dir que la gent que estem a favor del procés o els que no hi
puguin estar no sigui el mateix dia. La importància cadascú li donarà la seva, per tant, el
que jo vull entendre és que amb la situació actual i referendat també doncs per una
demanda de la societat civil que, al final, ens ha portat aquí. Qui ens ha portat aquí és la
societat civil, però, en realitat, qui ens ha portat aquí és Espanya, són els diferents governs
espanyols manats pel P.P. o manats pel PSOE que han estat els artífex d’aquestes llistes de
greuges i de menyspreus, etc, etc. Segur que hi ha membres d’Esquerra que fan
bajanades com de qualsevol altre partit, però vostès han de ser conscients que des del
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PSOE, que és qui govern a Espanya, s’ha fet i s’ha creat molt independentista. No tant ni
mai arribaran al volum del que ens està creant el P.P., per tant, la gent que quan érem
joves anàvem a una manifestació independentista i, pràcticament, érem els mateixos els
que ens manifestàvem que la policia ens venia a fotre d’hòsties, que en aquell moment
no eren els grisos perquè anaven de marró i jo recordo les primeres hòsties que he rebut.
Ells anaven de marró. Aquesta gent ens guanyaven en nombre. Avui en dia, guanyem
amb nombre a qui sigui i és una realitat i dins d’aquesta realitat hi haurà gent que voldrà
marxar d’Espanya, gent que té l’ADN de tota la vida d’haver-se cregut mai dins
d’Espanya, ni espanyol, ni de sentiment ni d’obra. Hi ha moltes coses de les que es diuen
en la moció que podem estar d’acord, amb certes coses sí, però amb certes altres no hi
podem estar d’acord i amb el primer que no podem estar d’acord és no entendre que a
Catalunya ha fet els seus passos, que Catalunya ha volgut negociar, que Catalunya ha
volgut parlar diguis als dirigents que representen si som representants polítics vol dir que
això ens ho creiem perquè hi ha gent que no s’ho creu, però nosaltres som representants
polítics, per tant, ens creiem que presentem després a la gent que ens ha votat, per tant,
hem negociat amb Espanya, els hem dit el que volem, els hem demanant poder fer una
consulta pactada. Aquí no es pot canviar la constitució, però per blindar a un rei que
plega no tenim cap mena de mirament, per fer el que diu la Merkel tampoc tenim cap
mirament de passar-nos-ho tot per bon sigui, per tant, no només estem parlant de la carta
magna i estem parlant que està molt bé, però la majoria de la gent que vivim en aquest
país o érem molt jovenets quan es va fer això o no hi érem. Estem parlant de passar d’una
dictadura a una democràcia on seguíem anant era a l’exèrcit. La gent estava acollonida.
SI avui en dia, ens estan amenaçant amb què la gent que voti certes coses, ens podran
inhabilitar per exercir càrrecs públics, a la gent que es posi a favor de la consulta
igualment. En l’àmbit personal, ens estan intentant fer agafar por, doncs no sé quin tipus
de país és amb el que hem de negociar. A mi, em sap molt de greu, realment, que sembli
que només sigui una part la que no vol parlar ni negociar. Si el PSC tingués la majoria per
poder canviar al PSOE, jo els diria, bé, esperem-nos i que pactin, però surten líders del PSC
dient una cosa i a l’endemà els dirigents del PSOE ho estan contradient perquè et posen
el fet de dir: no, no, això és una decisió de tots els espanyols, per tant, això és una irrealitat.
Nosaltres entenem que la gent ha de poder ser consultada, simplement és una consulta,
el que passa és que aquí, hi ha un problema i és que si un tant per cent de la societat
d’aquest país demanés la independència amb una consulta ja no hi hauria el discurs que
som 4 gats, que som 300.000 a Barcelona, de que fem una cadena humana i posem
personatges de cartró, etc, etc, etc. Això que es ven molt bé de cara a l’estranger i de
cara a d’això. Això ha estat una realitat de dir la gent ha anat, ha votat i ha sortit un sí o
un no i això no es pot acceptar per part d’un país que, teòricament, és democràtic
perquè igual a l’endemà sí que hauríem de seure’ns a parlar de com quedem amb
relació a Espanya.
Que jo vulgui el meu país independent no vol dir que jo vulgui que Espanya es trenqui. Si es
trenca doncs no passa res perquè els pobles que es trenquin, per a mi, crec que seguiran
vivint millor, que jo busqui una república per Catalunya, evidentment, però si el següent
pas és el fet de dir:
Tu vols una república per Espanya, doncs també perquè la monarquia ja hem vist on ens
ha portat, però són conseqüències i arriba un dia que la societat ha dit prou i la societat
està estrenyent, simplement és això, el discurs de certa gent ha canviat molt gràcies a la
societat civil. Ara necessitem els polítics compromesos, però la societat civil que no afluixi
perquè si no, ho tenen molt fàcil, depèn quina propera votació, jo votaré a favor i això pot
comportar que a mi, em puguin inhabilitar del càrrec. Molt bé, doncs la conseqüència

28

Serveis Econòmics/Intervenció
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

serà que al cap de pocs dies, si tots els regidors que fem això, som de diferents grups
polítics, aquests grups polítics passarem a no tenir representants electes i la representació
se la quedaran els partits que no estiguin defensant, en aquest cas, la consulta. Una cosa
que sembla tan tonta, es pot arribar a produir i actualment, doncs entre el PSC, el P.P.,
Ciutadans i no sé què s’hauran d’acabar repartint els ajuntaments d’aquest país perquè
els altres, si seguim fent el que hem de seguir fent, que per això hem estat escollits i per
això ho estem defensant, si no parlo en nom meu. Si és això el que es busca d’aquí a
quatre dies, tots els governs municipals s’acabaran portant pels partits que no ho hagin
acceptat.
Opinió personal, ja els ho dic, però si les amenaces han de venir d’aquest tipus, doncs
perfecte. Inhabilitacions? Que ens inhabilitin. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i Unió.
Sr. Álvarez.- Jo crec que primer que potser avui tampoc es tracta d’intentar fer canviar
d’opinió a ningú ni de convèncer de si una cosa és millor que l’altra perquè igual no ho
aconseguim eh?
No estem parlant de la urgència o no urgència d’una moció del PSC ni estem tampoc
parlant d’una moció del PSC. Estem parlant d’un punt que es presenta i que diu coses que
no entra, és a dir, els acords, per exemple, vostès amb la proposta que fan parlen de
federalisme i tot això. Aquí no hi ha la paraula independència enlloc. La he repassat ara.
És una moció en la qual mostrem el suport a la convocatòria de la consulta. El president
que és a qui li toca convocarà la consulta. Això ha dit que ho farà i jo crec que la gran
majoria dels que estem aquí, estem convençuts que així serà. Aquesta consulta és perquè
el poble de Catalunya decideixi lliurament el seu futur i decidirà lliurement el seu futur. La
doble pregunta del tipus que sigui, ens pot agradar més o menys, però la doble pregunta
deixa les portes molt obertes a que tothom pugui dir el que vulgui. Un sí, sí; un sí, no; o un
no o simplement algú anirà i com no ho tindrà clar doncs votarà en blanc. La qüestió és
que podem votar i aquí, en aquest moció i amb l’aprovació no estem donant suport a
cap de les opcions. Estem donant suport a un president, a un govern, a uns partits que,
majoritàriament això és molt important perquè clar, un pot pensar que té la raó, però és
que resulta que en democràcia, les majories són les que manen, per dir-ho així i, per tant,
hi ha una gran majoria del Parlament, que igual s’estan equivocant i que la raó la tenen
els altres, eh? però hi ha una gran majoria que està apostant per una cosa molt concreta i
és aquesta i no és una altra, per tant, mostrar el suport a la convocatòria de la consulta,
prendre el compromís que l’Ajuntament i aquest és la força del món local que jo deia
abans, l’Ajuntament farà tot el que calgui perquè la gent del municipi pugui donar la seva
opinió, sigui la que sigui, obertament, democràticament, sense cap tipus de res i aquí ens
estem mullant, és el que deia el company Albert, no? Nosaltres avui, avui i amb tot el que
pugui venir doncs resulta que som la cara que sortirà en els diaris en el cas que aquí passin
coses pitjors i pot ser que Esquerra es quedi sense representació o que Iniciativa també, el
P.P. probablement no i nosaltres doncs també, però creiem que és el moment de donar
un recolzament i d’entendre que per tercer any consecutiu, surten al carrer més de
1.500.000 de persones, per no posar la xifres que són de veritat, però perquè tots ens
entenguem i diuen que volen votar i que volen dir el que sigui i que això és democràcia i
que no és res més que això. Llavors, intentar callar a 1.800.000 persones, 1un milió i mig de
persones, 300.000 persones, les que siguin. Això és una cosa que potser algú es pensa que
aconseguirà, però que és molt difícil que passi perquè sí que pel camí poden quedar
alguns, però és que hi ha molta gent i algú caurà o algú cedirà o algú es cansarà, però és
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que sortirà una altra i, per tant, ara mateix hi ha una força, hi ha una gran majoria, hi ha
una majoria i parlem de majoria en democràcia, que el que vol és això, votar i això ho
diuen les enquestes, ho diu la representació d’aquest plenari. Probablement, avui ho dirà
també i està sortint a tot arreu.
El punt 2 és donar suport al president de la Generalitat i al Parlament de Catalunya, als
partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del
9 de novembre dins del marc legal que és la llei de consultes. Això no és illegal. Estem
dient que la consulta és illegal i ningú, que no sigui un polític ha dit que la consulta és
illegal. Ningú que no sigui un polític ha dit que la Constitució ho prohibeix. Encara no hi ha
un tribunal. No hi ha un jutge que hagi dit que això és illegal. Ens ho estem inventant,
acaba de dir que era illegal, no? No diu que estiguem donant suport a la independència
ni al sí, sí; ni al sí, no; ni al no, ni en blanc. No diu res de tot això, el que diu és això
simplement. Podem entrar amb discussions, però jo crec que ni nosaltres els convencerem
a vostès ni vostès segurament a nosaltres, no?
Jo crec que aquest redactat s’ha fet d’una manera bastant intelligent perquè el que es
busca en realitat és que la majoria que hi ha que dóna suport encara sigui més gran i amb
aquest redactat es pot aconseguir que aquesta majoria que ja de per sí és important i és
molt gran, encara sigui més gran i que aconseguim que el PSC, que vosaltres, us
incorporeu a un redactat que és molt correcte, que no va en contra de ningú i que està a
favor de la gent que ha sortit al carrer i que vol votar. És així, és a dir, no parla ni de
federalisme, ni de independència ni de continuar igual, ni de que estem en contra de la
constitució, ni de que estem en contra de Madrid ni res de tot això i estem dient que
volem votar i que donem suport als nostre representants polítics que estan demanant això
i que tenim un Parlament amb l’autonomia que té, que ha aprovat una llei que té poders
per aprovar lleis i que resulta que ara algú políticament amb criteris polítics dirà que això
és illegal, per tant, el que nosaltres, evidentment estem per aprovar i per tirar endavant
aquest punt i ens afegim a la proposta del company d’Esquerra i els demanem perquè
parlem d’aquesta, no parlem de cap altra. Ni de l’11 de setembre, ni del manifest de l’11
de setembre que suposo que es va fer amb tota la bona intenció i igual algú es va
equivocar, però jo entenc que no hi ha mala fe al darrera. Entenc i n’estic segur. No
parlem tampoc del manifest de l’11 de setembre. Això és un tema que, en tot cas, després
quan acabi el ple, doncs algú podrà dir el que cregui oportú, però no és aquest el tema.
El tema és la moció, aquest punt i aquest punt el podem aprovar tots. Jo crec que el
podria aprovar, fins i tot, el Senyor del P.P., sobretot aquest Senyor del P.P.. Sobretot ell.
Bé, en definitiva, afegir-nos a la petició que feia Esquerra Republicana. Dir i constatar que
és un document que no obliga a res, que jo crec que, de fet, el PSC, en alguns municipis
ho està acceptant. Després parlarem de la seva moció, però en principi, aquesta està
redactada en uns termes que això és assumible per a tots i jo el que demanaria és que
sortís el màxim consens del plenari. Gràcies
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Sr. García Lorenzana en nom del PSC
Sr. García.- Miri Sr. Álvarez. Ja som tots prou grandets. Sr. Alcalde, el públic ha estat en
silenci amb totes les intervencions menys en les meves. Com anava dient, Sr. Álvarez, tots
som prou grandets per saber llegir els documents i per saber que hi ha coses que els
documents no diuen, però que apunten. Tots sabem el que estem jugant i tots sabem a
que ve aquesta moció. Llavors, aquesta moció per a nosaltres no és assumible. També és
cert que no hem votat mai en contra de cap de les mocions que s’han presentat en
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aquest ple sobre el tema del dret a decidir o el tema de la consulta. Com el nostre partit,
és un partit molt transversal i reuneix moltes sensibilitats molt diferents, el nostre vot serà una
abstenció perquè, per a nosaltres, aquest document en la seva totalitat no és assumible.
El Sr. Gil ens ha parlat de la por, de les majories socials, de les possibles represàlies legals
que pot haver per algunes actuacions que es poden fer o no es poden fer perquè, de fet,
estem parlant d’una moció sobre una consulta que no s’ha convocat i sobre una llei que
encara no està aprovada. Està aprovada, però no està publicada, és a dir, estem parlant,
de moment, sobre una ficció perquè igual ni es publica en el Diari Oficial de la
Generalitat, que seria possible, ni es convoca la consulta. Vull dir que estem fent una mica
de política ficció. Tothom utilitza en aquesta guerra les armes que creu convenients.
Evidentment, nosaltres no estem d’acord amb aquestes opinions que s’han dit de
suspendre o d’inhabilitar regidors. No és aquest el camí que s’ha d’emprendre. El camí,
com ja hem dit, és el del pacte, el del diàleg i el del acord i el que volem és precisament
que els catalans i les catalanes puguin votar i el que venim dient des de que es va iniciar
tot aquest procés és que el camí que s’ha emprés no és el correcte. No ens portarà a la
realització d’aquesta consulta, que tots volem, però el camí no és el correcte. Pensem
que hi ha altres camins per poder arribar exactament a la mateixa finalitat i és cert, el
millor és que tots puguem votar perquè el tema de les majories socials per la quantitat de
gent que surt al carrer. També té un problema i és que també té una majoria de gent que
no surt mai al carrer i que no sabem què pensa. Entenc que les meves paraules són molt
gracioses, però demanaria que el públic tingui el mateix respecte per a mi que per a la
resta de regidors.
Sr. Alcalde.- Continuï amb al seva intervenció. Silenci, si us plau. Fins ara no he vist cap
moment en què calgui demanar silenci, per tant, continuï amb la seva intervenció.
Sr. García.- Perdoni, Sr. Alcalde. Els únics rumors i els únics comentaris han estat en les
meves intervencions. Entenc que no els agradi el que estic dient, però també els demano
que mantinguin el mateix silenci que han mantingut en les intervencions del Sr. Álvarez, del
Sr. Gil i del Sr. Dani.
Sr. Alcalde.- Tinc en aquest plenari, en què hem patit moltes vicissituds, estem seguint la
sessió amb un comportament escrupolós per part del públic, per tant, continuï la seva
intervenció, si us plau.
Sr. García.- Sí, acabo. Perdoni, però és que m’he despistat, m’he perdut. Bé, el que
anava dient és que hi ha unes minories que la millor forma de valorar-les és precisament
que votem tots i que es prengui una decisió i a partir d’aquesta decisió, que es prenguin
les mesures polítiques que calgui. L’únic que estem dient, i ho venint dient des de fa molt
temps, és que el camí que s’ha emprés, el camí legal que s’ha emprés, és erroni. És l’únic
que estem dient i per aquesta raó, aquesta moció per a nosaltres no és assumible. Ja dic
que no hem votat mai en contra de cap moció presentada en aquest ple sobre aquests
temes i, per tant, tampoc votarem en contra en aquest cas i esperem que puguem,
després més tard, votar a favor de la nostra que és la que manifesta el nostre
plantejament sobre aquest tema. També i per acabar, voldria recordar que aquesta no
ha estat l’actitud d’altres grups polítics i d’altres regidors que en alguns casos, com per
exemple en el cas de la nostra moció, de la primera, es va votar en contra.
No va haver-hi, únicament, els vots favorables nostres i abstencions si no que va haver-hi
una sèrie de regidors que van votar en contra. Suposo que legítimament que també en
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aquell moment, aquella moció no era assumible per aquests regidors, però també que
s’entengui que nosaltres hem tingut en aquest sentit un comportament exemplar de no
oposar-nos mai a que aquest plenari pugui aprovar les mocions sobre aquest procés.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. García Lorenzana. No pensava que aquest punt tingués un debat
tan extens perquè portem una trajectòria que en aquesta setmana, com he dit abans, 858
municipis, aquesta tarda, havíem manifestat voluntat de fer aquest plenari i aprovar
aquesta moció o l’havien aprovat ja i molts d’ells, fins i tot, amb unanimitat i amb unes
posicions molt sòlides i de bloc que crec que és important com a país. Jo no entraré ara a
enfondir en aquest debat, però sí que voldria cloure’l en 3 conceptes. Un concepte és el
concepte d’unitat. Aquest és un procés que neix del poble, que emana del poble, al
revés que ve del poble cap a les classes dirigents, per dir-ho malament, però per
entendre’ns, a les persones que estem en els diferents estaments de govern, ja sigui del
món local o sigui a la Generalitat. És el poble qui ho està demanant i que més lícit que el
demana el poble i, per tant, com que ho demana el poble, és un procés inclusiu i
transversal. Inclusiu i transversal no pot excloure a ningú, no ha d’excloure a ningú i no és
bo que exclogui a ningú i és un procés que demana votar, no demana si ser independent,
si secessionistes, separatistes o unionistes. No pot haver-hi una fragmentació en la nostra
societat, hem de poder parlar bé, com hem parlat sempre, des de la discrepància
democràtica, parlar com hem parlat tots, qualsevol grup, com parlem en aquesta mesa
moltes vegades, per tant, el procés no exclou a ningú. S’ha d’anar a votar i ho ha dit molt
bé, hem de conèixer què diuen, què volen dir aquest majoria silenciosa que no surt al
carrer, doncs aquesta és la clau, conèixer la seva resposta, la de tots, la dels 7.500.000 de
catalans i catalanes que vivim en aquest país, per tant, és molt important que perquè
siguem un país normal mantinguem la unitat, mantinguem la inclossivitat, mantinguem
aquesta transversalitat. Aquesta arriba a totes les formes de pensar de la ciutadania i jo
crec que això és el que s’ha estat fent, a diferència d’anys enrere, doncs en aquest
moment, la societat civil està molt organitzada, l’Assemblea Nacional de Catalunya,
Òmnium Cultural, estan també recolzant aquest procés i 4 partits polítics del Parlament de
Catalunya, representats al Parlament de Catalunya, per tant, és un procés molt ampli. Jo
he entès perfectament quan el regidor d’Esquerra Republicana demanava al PSC que se
sumés. El PSC ha estat un partit troncal, durant molt anys, en el nostre país i quan
reclamem ser un país normal, ja no estem demanant si som un país o som una nació, crec
que això està molt superat. Molts volem un estat, però això s’ha de saber si ho volem tots.
En un estat, hi ha totes les discrepàncies, hi ha tots els estaments. Està tot el ventall d’idees
polítiques i, per tant, hi ha d’haver les dretes, les esquerres tradicionals, hi ha d’haver el
centre, hi ha d’haver tot i això és unitat. Això no és fragmentar, no és separar amb 2, no hi
ha d’haver unionistes i secessionistes i allà suma el segon concepte. El segon concepte és
l’exemple fantàstic que hem viscut aquesta setmana a Gran Bretanya, a Escòcia.
La grandesa del que ha passat a Escòcia, a Gran Bretanya, no és que hagi guanyat el no,
ni que hagués guanyat el sí, la grandesa és que els han deixat votar amb absolut risc de
que sortís que sí i que es fragmentés la Gran Bretanya, un país històric per nacionalitats
històriques ha sortit que no, doncs ho ha decidit el poble, és absolutament respectable.
Aquesta és la grandesa de Gran Bretanya, un país normal que ha deixat votar a la seva
gent, que ha deixat opinar a la seva gent i que quan s’analitzen els vots surten coses que,
per exemple, els majors de 65 anys, una majoria de dones s’han decantat més pel no que
pel sí, s’ha fet tot una anàlisi sociològic de com ha anat aquest procés. Aquest procés,
segurament, escriurà més etapes al llarg dels anys perquè la societat evoluciona i les
noves generacions aniran entrant i aniran agafant pes i, per tant, de la Gran Bretanya i
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Escòcia se’n tornarà a parlar segurament, però la grandesa d’aquest moment és que s’ha
exercit la democràcia i s’ha exercit lliurement i això és el que estem demanant aquí, no
estem demanant res més i per últim, la tercera idea: força, l’ha dita el regidor, Manel
Álvarez, la importància de que el món local estem al costat d’aquest procés, estem al
costat de la Generalitat de Catalunya, del President de la Generalitat de Catalunya, del
Parlament de Catalunya. En tots els països del món hi ha ajuntaments. SI alguna cosa pot
reconèixer el món internacional és un ajuntament i quan la premsa internacional digui un
87,5% d’ajuntaments. Avui potser, a finals de setmana, un 90% d’ajuntaments recolze el
procés, recolze la consulta, aquesta força és imparable i aquesta força s’ha d’explicar
molt bé, segurament, en molts països del món, situar Catalunya els costarà molt, situar, fins
i tot, l’Estat espanyol, situar on està tot això, però en canvi entendre que en un país en un
lloc d’Europa està passant això, hi ha el 90 % d’ajuntaments d’aquest país donant suport al
procés, al seu Parlament, al seu President, això és fonamental i això és el que estem fent
aquesta setmana arreu dels municipis de Catalunya, dels 947 municipis de Catalunya.
Avui aquí a la Roca, hem esperat a fer-ho en un ple ordinari, hem cregut que era oportú,
no calia precipitar-se, fer-ho bé, ho vam incorporar en una comissió informativa, ho vam
dictaminar i avui aquí tenim la moció que s’ha pactat entre l’AMI i l’Associació Catalana
de Municipis, és la moció que en aquest moment ens dóna la màxima unitat i amb
aquesta moció que ens dóna la màxima unitat, ens afegirem dins d’aquests 858 municipis
que avui donem, i volem donar, suport a tot el procés.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots favorables, manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, d’IEV-EUIA i ERC, 6 abstencions, manifestades
pels regidors del grup municipal del PSC i 1 vot negatiu, manifestat pels regidor del PP, el
qual, literalment, diu:
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la
Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions
catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la
Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat
d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes
a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici
de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal
en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La
sentència del Tribunal Constitucional anullant part de l’articulat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel
poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el
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2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i
la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats,
han exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel
diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí
caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i
tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i
nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
illusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni
excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra
nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la
Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de
les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina.
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments
catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa,
cívica i pacífica.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:
ACORDS
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4. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i
prendre el compromís de l’Ajuntament de xxxx amb la realització de la mateixa,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la
participació.
5. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització
de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei XXXX de consultes
populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de
Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus
representants.
6. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya
i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma
conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al
secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al
president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.”
B-8. Aprovació inicial del projecte constructiu per al subministrament elèctric a la
depuradora de la urbanització “la pineda” al terme municipal de la Roca del Vallès
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Continuem amb l’ordre del dia. El punt B-8 tracta de
l’aprovació inicial el projecte constructiu pel subministrament elèctric de la depuradora
de la urbanització la Pineda, del terme municipal de la Roca del Vallès, té la paraula el
regidor de medi ambient, el Sr. Santi Raimí.
Sr. Raimí.- Gràcies, Sr. Alcalde. Es proposa aprovar inicialment el projecte constructiu pel
subministrament elèctric de la depuradora de la urbanització la Pineda, del terme
municipal de la Roca del Vallès. De fet, l’aprovació inicial d’aquest projecte, ja es va
aprovar per ple el març de 2013, el que passa que tota aprovació inicial ve condicionada
per una aprovació definitiva i per aconseguir aquesta aprovació definitiva, hi ha una sèrie
de requisits, 2 dels més destacats era que calia l’aprovació de la comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona i això va passar a l’octubre de l’any passat també. L’altre punt
important era que, evidentment, si estem parlant de fer una obra, normalment, hi ha
finques afectades, per tant, s’ha de notificar als propietaris d’aquestes finques. En aquest
cas concret, s’afectaven 3 finques, 2 de les quals pertanyien al mateix propietari i una
segona a un altre propietari. En casos com aquests, el que sempre es pretén és, de forma
consensuada, arribar a un acord que compleixi els termes d’aquesta expropiació,
ocupació per fer aquestes obres. El propietari que tenia les 2 finques més grans es va
arribar un acord, la veritat és que, ràpidament, a partir de la proposta dels tècnics del
municipi a l’hora plantejar un possible acord per poder executar aquesta obra.
Amb el segon propietari, aquest acord no es va assolir, es va intentar una segona vegada
tampoc i a més a més, no es va assolir, no hi havia punt d’acord de cap manera. Davant
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d’aquesta situació, només hi havia 2 possibilitats, una era fer-ho de forma, ho dic entre
cometes, no sé si l’expressió més apropiada, no amistosa, és a dir, iniciar un procés
d’expropiació i la segona era en l’àmbit tècnic, valorar la possibilitat de desviar el
recorregut d’aquest cablejat elèctric. Es van estudiar les 2 opcions i hi havia una
possibilitat que era desviar uns metres, concretament 3. El recorregut d’aquest cablejat
elèctric. L’únic que aquesta desviació ocupava sòl públic que, a més a més, està
gestionat per carreteres de la Diputació, es va anar a parlar amb ells, es va consensuar si
era possible aquesta possibilitat i ho van acceptar. En el moment en què des de projecte
inicial, que es va aprovar a l’any 2013, hi ha una modificació encara que no sigui
substancial, però de canvi de recorregut, s’ha de reiniciar el procés, és per això que una
vegada més, ara es torna a portar a aprovació aquest projecte, per tant, i a mode de
resum, els punts que s’acorden són:
“PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat
“Projecte constructiu per al subministrament elèctric a la depuradora de la
urbanització “la Pineda” al terme municipal de la Roca del Vallès”, redactat per
l’enginyer Sr. Jesús Belda Navarrete, de Drenatges Urbans del Besòs, SL.”
Que és l’empresa que si això s’aprova faria l’obra
“SEGON.- APROVAR, en unitat d’acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i
drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, relació que
figura com a annex 6 (inclosos els documents de l’annex 7 i 8) del projecte.”
Aquest cas concret també ja s’ha fet perquè estem reaprovant un projecte que ja es va
aprovar.
“TERCER.- DECLARAR la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal
ordinària abans indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que
apareixen identificats en la relació detallada a què fa referència l’acord anterior a
efectes d’expropiació i ocupació.
QUART.- SOTMETRE el projecte esmentat – inclosa la relació detallada de béns i drets
que s’expropien i ocupen que en forma part – a informació pública, per un període de
trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de major difusió i en el
tauler d’edictes de la casa consistorial, als efectes que es puguin formular, si es
considera convenient, allegacions i reclamacions sobre el projecte; i a efectes,
alhora, de corregir possibles errors en la relació de béns i drets que s’expropien i, per
últim, amb la finalitat afegida de poder allegar, si s’escau, el que es consideri
pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats
o del seu estat material o legal.
CINQUÈ.- NOTIFICAR personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a
expropiar que consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i
oferiments que es desprenen dels articles 19 de la LEF i 18 del REF. “
[...]
SISÈ.- Sollicitar informe a les entitats i organismes següents:

36

Serveis Econòmics/Intervenció
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

a) La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de les
actuacions en sòl no urbanitzable.
b) La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona.
c) SOREA.
d) ENDESA.
e) Telefònica.”
Per tant, demanaria el suport dels companys regidors per poder aprovar de forma inicial
aquest projecte. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Santi Raimí. Algun comentari? Comentaris? No?
Passem a votació?
Conclòs el debat per l’Alcaldia, s’aprova, per unanimitat, el dictamen que, literalment,
diu:
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la
Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions
catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la
Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat
d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes
a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici
de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal
en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La
sentència del Tribunal Constitucional anullant part de l’articulat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel
poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i
la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats,
han exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans
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i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel
diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí
caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i
tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i
nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
illusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni
excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra
nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la
Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i
Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de
les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina.
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments
catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa,
cívica i pacífica.
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient,
l'adopció dels següents acords:
ACORDS
7. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i
prendre el compromís de l’Ajuntament de xxxx amb la realització de la mateixa,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la
participació.
8. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització
de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei XXXX de consultes
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populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de
Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus
representants.
9. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya
i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma
conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al
secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al
president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.”
B-9 Aprovar l’expedient de modificació pressupostària número 2014/20, en la modalitat de
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despeses
Sr. Alcalde.- Passem al darrer punt de l’ordre del dia que és aprovar l’expedient de
modificació pressupostària número 2014/20 en la modalitat de transferència de crèdit
entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despeses. Té la paraula, el regidor
d’Hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, proposem aprovar una modificació del pressupost, concretament la
número 20 d’aquest any, a través de la modalitat de transferència de crèdit. Tenim una
partida en el pressupost per despeses imprevistes i funcions no classificades. Aquesta és la
seva denominació per import de 80.500 € i el que proposem és treure els diners d’aquesta
partida i destinar-los a la partida d’energia elèctrica pel mateix import. Com el programa
és diferent, el programa 1 és de Serveis Públics Bàsics i el número 9, això és codificació de
partides. És actuacions de caràcter general, aquesta modificació s’ha d’aprovar pel
plenari. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Faci algun comentari que així
farem una mica de temps.
Sr. Fernández.- No, no ho faig per fer temps perquè ja ho tenia previst.
Sr. Alcalde.- Molt bé, era una broma, disculpi. Sr. Carles Fernández, en nom del PSC.
Sr. Fernández.- Ho tenia previst. Justament avui d’aquest tema he estat consultant unes
dades aquí a l’Ajuntament. Fem una modificació de crèdit per valor de 85.000 € i escaig
per incorporar unes factures que, per raons diverses, no estan incorporades al pressupost
de 2013. Vostè va explicar, l’altre dia, que era unes factures de llum. He mirat una mica i
m’he adonat d’una cosa, l’import de les factures de llum de 2013 no comptabilitzades al
2013 perquè es van retornar a la companyia per uns informes tècnics, puja 226.572 €, la
raó d’aquest retorn no és que estiguessin malament les factures, pel que he llegit de les
cartes, sinó que aquestes factures no estaven presentades en el format del nou programa
de gestió que utilitza l’Ajuntament, per tant, no era una raó de desacord econòmic, sinó
una raó bastant formal, de forma de presentació, clar quan un mira això i veu el resultat
del romanent de tresoreria que abans en parlava que és de 49.500 € positius, li sumes en
negatiu, no 226 perquè hi ha la factura de desembre, si traguéssim la factura de
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desembre estaríem parlant de 185.000 €. Resulta que el romanent de tresoreria, deixa de
ser positiu per una qüestió formal vam passar d’un romanent positiu a un romanent
negatiu, per tant, és una preocupació en el sentit que no oblidem i no despistem el fet
d’estar molt atents i que el fet de sortir del pla d’ajustament si al final se surt, que és una
bona notícia en sí mateixa. Seguim estant atents perquè aquest any la companyia en
qüestió ja no presentarà les coses malament i, per tant, estiguem atents i seguim, ho dic
una mica perquè aquesta alegria que suposa sortir del pla d’ajustament no ens faci
oblidar que seguim fent les coses amb una certa cura perquè la realitat és una mica més
dura del que, per desgràcia, voldríem tots, senzillament és un comentari a tall d’això.
Gràcies, Sr. Carles Fernández, Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí, a veure, que sortim del pla d’ajustament és una bona notícia. Bé, de fet, no
és una bona notícia, és la millor notícia econòmica d’aquest any per a l’Ajuntament de la
Roca. Jo estic contentíssim. Quan ens van passar l’oferta, pràcticament vaig abraçar a
l’interventor perquè sortir d’un pla d’ajustament en 2 anys, realment, és una cosa molt
important i és una cosa que hem de valorar. Això no treu que la situació econòmica de
l’Ajuntament de la Roca no és una situació com per tirar coets i tots som conscients, de
fet, cada vegada que surten temes econòmics en aquest ple o parlem amb altres àmbits.
Nosaltres no amaguem que la situació és complicada, però és millor que la de l’any
passat i l’any passat era millor que la de l’any anterior i l creiem que la de l’any que ve
serà millor que la d’aquest any. Aquesta és la realitat. És cert que aquestes factures es van
retornar. No amaguem res, ho vaig comentar jo a la comissió informativa. Això, més que
un avantatge és un inconvenient pel pressupost d’aquest any i quan se’ns va dir que això
estava passant, a mi no em va agradar gens. No em va agradar gens perquè algú pot
pensar que és una maniobra per arreglar els números de l’any passat, però en realitat, el
que tu puguis arreglar els números d’un any, el que et comporta és que tens un problema
l’any següent, per tant, això ja ho hem aprés, ja fa molt temps i això no és una bona
solució, per tant, la realitat és que els tècnics van retornar aquestes factures, no perquè no
funcionessin o no hi hagués una bona connexió amb el nou programa de control de
factures. El programa no és nou, el programa ja fa uns 3 anys que està funcionant, que té
unes característiques determinades, que ens va molt bé. Des de fa 3 anys, l’Ajuntament
de la Roca té un control pel que fa a la despesa energètica que no havia tingut mai. Són
capaços de saber el que està gastant un comptador dels centenars de comptadors que
té l’Ajuntament, el que està gastant una zona d’enllumenat públic que paguem amb els
diners de tots, per tant, amb això podem actuar en zones concretes i amb això, per
exemple, amb aquesta informació, hem pogut fer un estudi molt extens i molt important
que ha servit pe fer el canvi de lluminàries que farem ara i per canviar les llums que tenim
de consum normal, per dir-ho així, a baix consum i alguns a led. Això no ho haguéssim
pogut fer en el temps en què ho hem fet, sinó tinguéssim aquesta informació que realment
és molt complerta i que, a més a més, ara en poc temps, també ho tindrem de les
factures de gas. Si les factures no encaixen amb el nostre programa, les retornem.
L’empresa ja ho sap i les coses funcionen així. El que passa és que clar, tu pots retornar
una factura, el que no és normal és que retornin 4, 5 o 6 factures que solen ser factures
d’imports importants i, al final, ha retornat factures per import de 187.000 €. No 200 i algo
que ha dit, 187 em sembla que era l’última xifra que realment són molts diners, eh? i
aquests 187.000 €, s’han de resoldre aquest any, tot i que igual ens trobem en una situació
similar, però no deixarem que arribi a l’import que va arribar l’any passat. Ha fet un esment
a que el romanent de tresoreria va ser positiu de 49.500 €. Sí, i que si apliquem aquests 187,
llavors el resultat podria ser negatiu també, però vostè que suposo que es va mirar els
números, bé, sé que es va mirar els números, sap que es van fer unes dotacions per
insolvència que no eren normals. Em sembla que vostè mateix va fer un comentari com
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dient, estem dotant en un 95 % una cosa que amb 70 % aquest any tocava. Si s’hagués
fet, haguéssim tingut un resultat, un romanent de tresoreria brutal que només que
haguéssim passat aquests factures sinó molt més import i per tant el que varem fer va ser
per una qüestió de prudència perquè no sabem com aniran les coses tenim una reserva
en allà, per si algú no paga i això està comptabilitzat i està dotat per seguretat i per
tranquillitat. El resultat pressupostari va ser positiu el romanent també està ajustat per
aquest motiu i per tant, al haver-hi l’oportunitat d’haver comptabilitzat aquests factures
l’any passat no hagués modificat, ni molt menys, el resultat en quant a romanent de
tresoreria. Aquesta modificació, que ara ha de passar pel Ple, és de 80.500 euros però
després donaré compte d’una sèrie de modificacions que ja s’han fet perquè no han de
passar pel Ple únicament hem de donar compte i que serveixen per dotar en més import
la partida d’enllumenat públic perquè són 187.000 euros que tenim de l’any passat. Està
controlat, el pressupost ho assumeix i en principi està controlat el que pugui passar, el que
va passar l’any passat i el que ens pugui passar aquest any, en definitiva. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez. Algun altre comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- El meu comentari era sobretot en base a que, és a dir; la bona noticia de
poder sortit del pla d’ajustament no ens fes perdre el fet de mantenir el control i l’atenció
perquè ja ho ha dit vostè que, malgrat que sortim del pla d’ajustament, la situació no es la
que voldríem tots pel nostre Ajuntament. Per tant, era aquesta la reflexió i en cap cas, si
s’ha donat compte no hi havia cap intenció de fer, de pensar que s’havia modificat, que
no s’havien incorporat això per amagar res, perquè justament l’experiència li ha ensenyat
a vostè que quan les coses quedaven en algun cas en una figura que ara no recordo el
nom com es deia exactament, sinó de factures, després al final acaben menjant-se-la que
era una figura que existia que s’utilitzava en un moment determinat però que alhora de la
veritat no soluciona res. La reflexió anava més en aquesta altra banda que no pas en
aquella.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Carles Fernández. Jo crec que el tema està prou explicat. En tot
cas, afegir que, efectivament, la situació de l’Ajuntament de la Roca és molt senzilla
d’escriure, uns ingressos limitats amb unes despeses molt altes i evidentment, les despeses
no poden superar els ingressos, per tant hem de fer molt ben fets els deures, hem de fer
punta al llapis i hem d’estar molt atents amb el saldo de despesa que no es pugui desviar
perquè sinó no encaixarà en el nostre pressupost, que és el que és i que és limitat i que, en
aquest moment, estem al voltant dels 10 milions d’euros de pressupost ordinari que amb
això ens hem de moure. No és tant error formal que es retornessin aquestes factures, sinó
que és una feina molt ben feta per part dels tècnics municipals perquè no podíem
admetre, per més temps, l’abús de les companyies elèctriques. Si nosaltres tenim uns
programes és per controlar precisament aquestes factures. El que no podia ser és que en
aquest Ajuntament entressin factures que no es sabia ni on corresponien. En el moment
que s’estableix un control estricte d’aquesta facturació es varen descobrir comptadors en
què feia quinze anys que no tenien serveis fixes d’altres que no sabia on estaven. En
aquest moment, està tot sota control, i això és la feina que hem de fer, i l’hem de
continuar fent segurament molts anys i segurament s’hagués hagut de fer sempre, el que
passa és que les coses han anat com han anat. Els temps ens condiciona a anar per aquí i
en aquest moment, estem fent aquest control molt estricte. I també un comentari que ho
ha dit també el regidor d’hisenda, el romanent de tresoreria no es calcula fent una resta,
és un concepte molt complex que surt de tota una sèrie de números. Es varen fer unes
provisions i en un primer estadi sortia una romanent altíssim que en aquell moment i per la
situació econòmica que estem vivint no ens convenia acabar l’any amb un romanent tan
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alt que hagués absorbit això i molt més. Per tant, varem ajustar el romanent. Són tècniques
comptables, es va fer tot ben fet. Tots els números estan a la vista i en aquest moment, el
moment econòmic de l’Ajuntament de la Roca és molt correcte. Sortir del pla d’ajust és
una notícia extraordinària i hem de continuar fent aquests temes. Passem a votació:
Conclòs el debat per l’Alcaldia, es desestima la moció per 10 vots a favor, manifestats
pels regidors dels grups municipals de CIU, d’ERC, D’ICV-EUIA i del P.P. i 6 abstencions,
manifestades pels regidors del grup municipal del PSC, el qual, literalment, diu:

“En relació amb l’expedient relatiu a la transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries de despeses de diferent àrea de despesa, de conformitat a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 03 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de
les entitats locals que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal, en compliment
a la Provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 08 de setembre de 2014, emeto la
següent Proposta d’acord a la Comissió Informativa, de conformitat amb el que
estableix l’article 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, en base
als següents,

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici
següent per a les quals el crèdit consignat en el Pressupost General de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès és insuficient i no ampliable, i davant la necessitat d’efectuar
transferències de crèdit d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent no
compromeses pertanyents a diferents àrea de despesa que no afecten a baixes i altes
de crèdits de personal.
SEGON.- Atesa la Memòria de l’Alcaldia-Presidència i l’Informe de la Intervenció
municipal, de data 08 de setembre de 2014, així com el Certificat de Disponibilitat de
crèdit a minorar.

LEGISLACIÓ APLICABLE
- Articles 169, 170, 172 a 177, 179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, RDL.
2/2004).
- Articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I, del Títol VI, del RDL. 2/2004), en matèria de pressupostos.
- L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals (en endavant, Ordre EHA/3565/2008).
- Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten
Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008.

42

Serveis Econòmics/Intervenció
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable, per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, qui subscriu eleva
aquesta Proposta d’acord a la Comissió Informativa.
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 modificació pressupostària número 2014/20, en la
modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea
de despeses, d’acord amb el detall següent:
APLICACIÓ PRESSSUPOSTÀRIA QUE S’INCREMENTA
Aplicació
06 160 22100

Denominació
ENERGIA ELÈCTRICA

Import
80.500,00 €.

APLICACIÓ PRESSSUPOSTÀRIA QUE DISMINUEIX
Aplicació
01 929 27001

Denominació
DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES

Import
80.500,00 €.

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats5 podran examinar-lo i presentar
reclamacions davant el Ple de la Corporació municipal. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas
contrari, el Ple de la Corporació municipal disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió Informativa eleva al Ple de la Corporació municipal
coincideix amb la proposta anterior, qui subscriu informa, en compliment de l’article 54
del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, que aquest Dictamen s’adequarà
a la Legislació aplicable.
Això no obstant, el Ple de la Corporació municipal acordarà allò que consideri
convenient.”

Moció d’urgència presentada pel grup municipal socialista
Sr. Alcalde.- Hi ha la moció d’urgència en aquest moment. Qui l’explicarà? Té la paraula
el Sr. Garcia Lorenzana en nom del PSC.
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Sr. Garcia.- Bé, crec que com la moció l’hem llegit abans, i el tema és el mateix que hem
debatut en el punt B7, no crec que valgui la pena tornar a encetar el tema, en tot cas si
vo,l la puc tornar a llegir però em sembla que no cal.
Sr. Alcalde.- Crec que no cal, ja l’hem sentida abans, en tot cas la tenim tots a l’abast. Si
vol explicar alguna cosa o vol que passem directament a debat.
Sr. Garcia.- No, com he dit abans a veure, aquest és el nostre posicionament sobre aquest
tema. En vistes a que entrava la moció que varem saber a la comissió informativa, doncs
hem decidit presentar aquesta d’urgència i per nosaltres si no hi ha cap cosa que vulguin
dir els grups, podem passar a la votació.
Sr. Alcalde- Bé, jo haig de donar paraula als grups. Sr. Albert Gil, en nom d’ERC.
Sr. Gil.- Sí, com ha comentat ja abans en Dani, a nosaltres qualsevol moció que es porta al
Ple sempre l’acceptarem que vingui al Ple i per tant, la urgència sí que la votarem. En
l’altre cas, jo personalment discrepo de molts d’aquests arguments, el que passa és que
ens abstindrem pel fet que no ho he pogut parlar amb Esquerra i com sempre, hem fet
amb altres coses, doncs no ens posicionarem. A veure, abstenint-nos ens estem
posicionant, però em refereixo que en aquest cas, doncs no ho hem pogut debatre farem
una abstenció.
Sr. Alcalde.- Manel Álvarez, en nom de Convergència i Unió.
Sr. Álvarez.- A veure, a nosaltres en passa una miqueta el que li passa al company Albert
Gil d’Esquerra. Aquí hi ha coses en les quals no estem d’acord. Hi ha afirmacions a més
d’una certa rotunditat que, com he dit, hi ha una diferència important d’aquesta moció al
punt que hem votat anteriorment. Allò era una cosa que jo crec que s’havia fet d’una
manera, he dit que intelligent amb el sentit que es buscava que fos assumible per
pràcticament tothom. Aquí, hi ha un posicionament per una proposta federal. Es demana
una estratègia unitària de tot el catalanisme, que jo crec que amb això podem estar
d’acord tots, el problema es que aquesta estratègia unitària de Catalunya jo crec que
s’està intentant al Parlament, i és en el Parlament on s’ha de plasmar aquesta estratègia
unitària del catalanisme, i resulta que pel motiu que sigui, doncs aquí hi han coses que no.
Hi ha una majoria, abans ho he dit, i després hi han grups que no formen part d’aquesta
majoria i que, d’alguna manera, consideren que ells tenen raó. Però la democràcia és
com és, i per tant les majories són les que fan que les coses tirin endavant. Jo entenc que
és allà on el PSC hauria d’intentar doncs arribar a pactes per intentar consensuar, que jo
crec que, a més a més, tothom acceptaria el PSC amb els braços oberts, sincerament,
perquè si ara hi ha una majoria important encara seria molt més important i el PSC no és
Ciutadans ni molt menys, per tant la història, la força que té com a partit, la representació
que té en l’àmbit nacional doncs és important, i per tant, jo crec que és allà on s’haurien
d’intentar pactar algunes coses. Per altra banda, jo no recordo exactament per quin
motiu nosaltres, no recordo ni quin va ser el nostre posicionament en aquella moció. Si
vostè diu que varem votar en contra doncs varem votar en contra, però probablement
per algun tema de fons no, clar, no podem votar que sí a algú en el que no estem
d’acord, segurament el que vostès han fet anteriorment. Votar ara la urgència, doncs
evidentment estarem amb la urgència. Jo no sé quin serà el posicionament del nostre
grup en quant a la moció, jo crec que, en tot cas, potser necessitem un minut només per
a comentar-ho entre nosaltres, però, evidentment afirmacions com la que ha apuntat
abans de legalitat, un moment a veure si ho trobo, o sigui l’afirmació que amb una llei de
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consultes populars no referendàries com la que s’ha aprovat no es pot fer una pregunta
pròpia d’un referèndum. Això trobo que si vostès pensen que es així nosaltres considerem
que la pregunta no és pròpia d’un referèndum. Aquí hi ha matisos, per tant, aquí tampoc
estem d’acord, per aquest motiu cal saber que si la consulta no és legal i acordada no es
farà: la consulta és legal i té el suport d’una gran majoria del Parlament de Catalunya, per
tant, nosaltres no ens podem fer trampes al solitari. Hem de dir el que defensem i és que la
consulta és legal és que si no què estem fent aquí. Per tant, jo crec que passar en basar.se que la consulta no és legal també és difícil eh? També és difícil. Estem d’acord en el
punt número cinc, que son moltíssims els catalans i les catalanes que desitgen votar,
evidentment, ho hem dit abans. Considerem que no hi haurà una solució estable a
l’actual distanciament que no passi per sotmetre-la al vot ciutadà, completament
d’acord. De fet, aquest punt podria estar en la moció anterior. Que hem de treballar per
una reforma constitucional que faci d’Espanya un estat federal. Aquest és el seu
posicionament, i clar, no és el nostre, no és el nostre, a més, no és el nostre perquè per què
això sigui així ha de passar pel PSOE i el PSOE acaba de dir, fa dos dies, que donarà suport
al govern central amb el recurs que interposarà contra la Llei de consultes i contra la
convocatòria de la consulta. Per tant, sense saber quin és el contingut del recurs el PSOE
ja s’ha posicionat. Per tant, aquí quina porta anirem a tocar si els dos grans partits
espanyols quan es parla d’això, es posen d’acord; quina porta anirem a tocar? Qui ens
assegura que una reforma constitucional de cara al federalisme serà algú assumible? Això
és un futurible difícil de veure ara mateix. Sobretot per aquest posicionament, o sigui sense
veure el recurs han dit que li donaran suport. Jo quan ho vaig sentir per la tele o per la
ràdio, vaig pensar que era una barbaritat. Però ho entens des d’un punt de vista de
govern central que ha de defensar que això no es pot trencar i que no et deixen votar. Ells
ho poden entendre així però és que nosaltres ho entenem d’una altra manera. Que hem
de reflexionar ho farem abans de votar, hi ha un dia abans de la reflexió. Bé no sé, en
definitiva, sense saber quin és, jo crec que no sé si un minut, us demanaríem un minut quan
acabem el debat per agafar posició. Nosaltres diem quan acabem el debat.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Álvarez. Sr. Garcia Lorenzana.
Sr. Garcia.- Li haig de reconèixer una cosa Sr. Álvarez, ens ho posa sempre molt difícil.
Pensàvem que com ja havíem debatut amb el punt anterior aquest tema diguem que
aquest tema seria un punt ràpid, però ja veig que no és possible. Li dic, simplement, per a
la seva informació que vostè va votar en contra de la moció que vàrem presentar el 2012.
No li retrec, simplement, com deia que no se’n recordava, jo sí que ho tenia apuntat.
Home, de les coses que ha explicat, evidentment aquest és el document del nostre
posicionament, mai ho hem negat. Aquesta és la nostra posició.
Sobre la intelligència o no de la moció redactada per l’associació de municipis per la
independència i per l’Associació Catalana de Municipis, doncs comprendrà que em
reservo l’opinió. A mi, no em sembla tan intelligent ni tan ben formulada i , a més a més,
en els preàmbuls, hi ha unes quantes barbaritats importants que no pararem a reflexionar
perquè no és el moment ni és el lloc per fer-ho i a més a més, aquests temes ja els
discutiran al Parlament que és on s’ha de discutir. Nosaltres volem una reforma federal de
l’estat i una reforma federal de la constitució i és cert que durant un temps el PSOE no ha
volgut anar per aquest camí, però des de fa 1 any, si no recordo malament, en una reunió
a Granada, el PSOE va assumir els posicionaments del PSC de caminar cap a fer una
reforma federal de la constitució espanyola per tal que Catalunya, però no únicament
Catalunya, també la resta de nacionalitats històriques com el país basc i Galícia tinguin un
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encaix millor dins d’aquesta nova estructura i que es respecti més aquells elements que
considerem també importants com la llengua, la cultura i al finançament, és a dir,
nosaltres estem caminant per aquest camí i aquest és el nostre posicionament,
evidentment no demanem que qui no ho cregui o qui no li agradi o qui no estigui d’acord
amb aquesta posició faci una “adhesión inquebrantable” a aquests principis, però aquest
és el posicionament nostre i tenim el dret i l’obligació de defensar-lo per molt que hi hagi
una majoria que no pensi el mateix perquè el que és important i el que és millor del
sistema democràtic és la convivència de les majories i de les minories i que tothom tingui
espai per expressar-se i per debatre i això és el que és important. Llavors, a la resta de
temes tampoc no anem a entrar a fons perquè ens faríem aquí cua i, a més a més, faríem
aquí un debat acadèmic que crec que no és la finalitat.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Garcia Lorenzana. Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Sí, les noves tecnologies fan que el sentit de vot ara ja se sàpiga i serà que no
perquè s’ha fet una consulta de noves tecnologies i ha arribat el resultat. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez, vol afegir alguna cosa? En tot cas, el
nostre grup sí que es prendria un recés d’un minut per decidir quin serà el sentit del nostre
vot, però sí que voldria fer esment de 2 qüestions importants: una és el nostre plenari no
s’ha convocat d’urgència en una sessió extraordinària dilluns, dilluns 22, tal com es van
convocar molts plenaris i no ho hem fet, una perquè teníem un ordinari aquesta setmana i,
per tant, podíem incloure-ho, però també perquè hi havia un risc d’impugnacions contra
les urgències per part, fins i tot, de la delegada del govern, del gobierno, i davant
d’aquesta diguéssim incertesa jurídica doncs preferíem estar en un plenari ja convocat
ordinàriament, no, en temps i forma, per tant, nosaltres ja vam fer l’esforç de que la moció
a la qual volíem donar suport, que s’ha dit aquí que és una moció intelligent. Jo no sé si
intelligent o no, però sí que és una moció de consens i una moció de consens és
important. Segurament, que si de consens la fa intelligent. Era la moció que es portava a
tots els ajuntaments, és la força de país que s’està buscant. Clar que aparegui una moció
nova, està passant en pocs plenaris, fins i tot, jo tinc correus que se’ns demana que
comuniquem ràpidament si han petites variacions sobre la moció original per buscar el
màxim consens, petites variacions, però una moció de cop i volta, doncs realment és
estrany. És estrany en aquest moment. No tinc coneixement de cap plenari que l’hagi
tractada. No m’ha arribar cap de similar. No sé si és una que utilitzen vostès en l’àmbit del
partit en altres plenaris, però jo crec que en aquest moment, fins i tot, una moció d’aquest
tipus pot desvirtuar el procés i no és bo que es tracti una moció d’aquest tipus. Nosaltres
som partidaris de votar no a la urgència per aquests 2 motius. Una perquè ja vam evitar fer
un ple d’urgència i extraordinari i l’altre perquè creiem que aquesta moció pot ser
contraproduent. De totes maneres, ara ens ho parlarem un moment entre els companys i
decidirem el sentit... si ara li donaré paraula... i decidirem el sentit del vot d’una cosa i
l’altra. La tradició i la tradició democràtica del nostre grup i des de que estem al govern és
votar sempre les urgències, sigui quin sigui el tema, ho hem fet sempre. Avui podria ser la
excepció, no garanteixo res, ara ho parlarem, però realment, hi ha arguments suficients
com per entendre que avui no hi hauria aquesta tal urgència. Ho parlarem i decidirem el
què i, en tot cas, doncs poder sí que amb el nostre tarannà democràtic, acabarem
acceptant la urgència i decidirem quin serà el sentit del vot, però ara ho parlarem.
Vol un torn de paraula, Sr. Garcia Lorenzana?

46

Serveis Econòmics/Intervenció
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.cat
http://www.laroca.cat

Sr. Garcia.- Les seves paraules em deixen molt preocupat. Sí, em deixa molt preocupat
perquè és curiós que un procés tan sòlid i que té tantes majories es pugui haver vist
entorpit perquè un grup municipal en un municipi de 10.000 habitants, com és la Roca,
presenti una moció al mateix temps que es vota i s’aprova, com s’ha aprovat fa uns
moments, la moció presentada per l’AMi i la Associació Catalana de Municipis, és a dir,
em deixa molt sorprès. Si no hem pogut entrar la moció abans és perquè vam tenir
coneixement d’aquesta moció a la comissió informativa de fa una setmana, és a dir, que
tampoc no hi ha hagut tant de temps com per, nosaltres també fem debats interns,
puguem prendre una posició i prendre una decisió de presentar aquesta moció. Abans he
dit que el que és important de la democràcia és precisament que hi hagi majories i
minories i que hi hagi espais de debat perquè tothom es pugui expressar i la introducció
d’aquesta moció també és una forma d’expressar la nostra opinió, que està vist que en
aquest plenari està en minoria, però espero sigui quin sigui després el seu vot en la moció,
que no utilitzin el vot negatiu per impedir, per evitar que es pugui votar el contingut de la
moció. Aquesta moció no posa en risc res. No posa res en risc. Vostès ja han aprovat la
moció que els interessava, la moció que volia. Ja està aprovada. No posa res en risc i no
crec que hi hagi cap mena de dificultat de presentar aquesta moció perquè aquesta és
una moció que estan presentant molts grups municipals socialistes en els diferents
ajuntaments, precisament arran de la presentació d’aquesta moció i en molts d’ells s’ha
acceptat i s’ha votat amb el resultat que sigui, és a dir que dificultats jurídiques crec que
no n’hi ha de cap mena perquè es pugui votar aquesta moció. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Garcia Lorenzana. Fem un recés de 2 minutets, just que puguem
lavabos i de més.
Sí, anem ocupant els seients, si us plau... continuem.
Bé, doncs, passarem a votar primer la urgència de portar la moció a debat, a votació
perdó.
Passem a votar la urgència
Aprovada la urgència per 8 vots favorables i 8 abstencions. Com que ha prosperat la
urgència, es pot votar la moció. Ara passarem a votar la moció.
Passem a votació
Desestimada per 9 vots negatius, 1 abstenció i 6 vots favorables.

“MOCIÓ DEL PSC DAVANT EL 9 DE NOVEMBRE
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les
injustícies provocades per l’atur, les retallades del sistema social del nostre país i
l’augment de la pobresa, entre d’altres dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi
que castiga especialment els sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del
seu treball i el jovent del nostre país.
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 a suposar la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a
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decidir votant i aprovant-lo, la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de
l’autogovern causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i atacs
soferts envers elements tan essencials com la nostra cultura i el nostre sistema
educatiu.
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents
manifestacions demanant canvis que aclareixin l’esdevenir de la nostra societat.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l’Ajuntament de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès l’adopció dels següents acords:
1.- Que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una sortida positiva
de la situació actual: la superació del desencaixament entre Catalunya i Espanya, el
reconeixement de Catalunya com a nació i la definició de l’Estat espanyol com a
plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.
2.- Que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi
institucional que travessa el paí que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte om a
condicions indispensables i prèvies a una consulta a la ciutadania.
3.- Que donem suport a la llei de consultes populars no referendàries.
4.- Que amb una Llei de consultes populars no referendàries com la que s’ha aprovat
no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest motiu, cal saber que si
la consulta no és legal i acordada, no es farà.
5.- Que són moltíssims els catalans i les catalanes que desitgen votar i, per aquesta raó,
considerem que no hi haurà una solució estable a l’actual distanciament que no passi
per sotmetre-la al vot ciutadà.
6.- Que hem de treballar per una reforma constitucional que faci d’Espanya un Estat
federal, capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació de nacions.
7.- Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim l’oportunitat de
reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure,
segura, pròspera, justa i honesta, especialment amatent al benestar de tots i
cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.
8.- Donar trasllat dels acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat
espanyol, i a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés
dels Diputats.”

C) Control Gestió municipal
C.1 Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 744/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 12/2014 sota la modalitat de romanents.
Sr. Alcalde.- Continuem amb l’ordre del dia, el següent bloc és el bloc de control de
gestió municipal. Hi ha 14 punts que els resumirem molt breument 9 punts són dacions de
compte de modificacions de crèdit, 4 punts són dacions de compte dels informes
d’intervenció i remissió d’aquests informes al Ministeri d’Hisenda i llavors passaríem a les de
matèria de personal i resolucions d’alcaldia.
Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez per tractar els 12 primer punts. Els
tractarem globalment, si els sembla.
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Sr. Álvarez.- Bé, doncs el punt C-1 es tracta sobre la modificació de crèdit 12-2014 sobre la
modalitat d’incorporació de romanents. Donem d’alta una partida de despesa.
Pacificació viària del carrer Catalunya per import de 10.716, 43 € i provenen els diners del
romanent de tresoreria en finançament afectat. Aquesta seria la primera.
C.2. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 797/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 13/2014 sota la modalitat de generació de crèdit .
Sr. Álvarez.- La segona seria modificació de crèdit 13/2014 sota la modalitat de generació
de crèdit. Aquí incorporem 175.000 € de la caixa de crèdit corresponents a l’any anterior,
són aquells diners que ens dóna la Diputació, que hem de retornar a 10 anys i que no
tenen interessos, per tant, hi ha una partida d’ingressos de 175.000 € de préstecs rebuts al
llarg termini dins del sector públic, com he dit de la Diputació i una partida en la qual
incorporem aquests diners, apliquem aquests diners que és una partida genèrica
d’adquisició de patrimoni pel mateix, 175.000 €.
C.3. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 798/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 14/2014 sota la modalitat de transferència de crèdit.
Sr. Álvarez.- La tercera modificació és la 14-2014, d’una transferència de crèdit d’aquesta
partida que hem comentat ara mateix de 175.000 €, traiem 49.200 i la destinem a plans i
projectes.
C.4. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 842/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 15/2014 sota la modalitat d’incorporació de romanents.
Sr. Álvarez.- La modificació de crèdit 15-2014, incorporació de romanents de 50.000 € que
destinem a l’Eix cívic de la Torreta i que vénen del xarxa 2012-2015, 50.000 € que van a l’Eix
Cívic de la Torreta.
C.5. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 843/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 16/2014 sota la modalitat de transferència de crèdit.
Sr. Álvarez.- La modificació de crèdit 16-2014, una transferència de crèdit de 5.939,23 €,
que vénen d’accions per l’ocupació de l’orgànica 13 de promoció econòmica i que les
destinem a un conveni que tenim signat amb el consell comarcal del Vallès Oriental del
Vallès Oriental per plans d’ocupació, import de 5939 €.
C.6- Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 903/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 17/2014 sota la modalitat de transferència de crèdit.
Sr. Álvarez.- La 17-2014, una transferència de crèdit, aquí hi ha diferents partides, a les
quals apliquem els diners són energia elèctrica 40.242,01€, pacificació viària del Carrer
Catalunya 21.000 €, adquisició de vehicle 4.627,76 € i altres inversions de reposició
d’actuacions d’espai urbà 41.849,78 €. Aquestes venien de diferents partides de
retribucions bàsiques de personal eventual 3.442, de personal laboral temporal 3.212 de
seguretat social 813,48, d’altres components 5.331,60, d’altres remuneracions 595,04, de
manteniments d’edificis en reconstruccions 26.846,97 €, d’adquisició de patrimoni per
partida doble, 25.527,76 i 41.849,78.
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C.7- Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 914/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 18/2014 sota la modalitat de generació de crèdit .
Sr. Álvarez.- La 18-2014, una generació de crèdit de 3.000 € d’una subvenció de la
Diputació de Barcelona que la destinem a subvencionar l’handbol la Roca,
concretament la Diputació ens va donar 3.000 € per subvencionar el campionat
d’Espanya de cadet femení d’handbol.
C.8- Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 917/2014, mitjançant la qual
s’aprova la modificació de crèdit 19/2014 sota la modalitat d’incorporació de romanents.
Sr. Álvarez.- La 19-2014, una incorporació de romanents de 60.251 per la depuradora de la
Pineda perdó, installacions tècniques i els diners vénen de romanents de tresoreria
30.651,14 més 266,17 i d’una subvenció que ja tenim acreditada del consorci de la conca
del Besós de 29.334,32 i amb això hem acabat les modificacions de crèdit.
C.9- Dació de compte de l’informe d’Intervenció de la remissió l Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques del seguiments anual del Pla d’Ajuntament que correspon a
l’execució de l’any 2013.
Sr. Álvarez.- Tenim l’apartat C-9 amb el qual donem compte al ple de la corporació de la
remissió al Ministeri d’Hisenda del seguiment anual del pla d’ajustament corresponen a
l’exercici 2013. Aquesta és una documentació que, com a ajuntament, estem obligats a
enviar al Ministeri d’Hisenda, precisament perquè estem en aquest pla d’ajustament, el
pla d’ajustament que abans hem comentat que amb una mica de sort sortirem i amb
aquest sentit, la informació que enviem és informació detallada sobre ingressos, despeses
magnituds pressupostàries i endeutament, avançament de romanent de tresoreria, avals
rebuts, operacions en línies de crèdit, deute comercial, etc. Tota aquesta informació que
es va enviar al Ministeri el dia 31 de gener del 2014 a les 14:15 hores, concretament.

C.10- Dació de compte de l’informe d’Intervenció de la remissió l Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques del seguiments anual del Pla d’Ajuntament que correspon al
període del 1r trimestre de 2014.
Sr. Álvarez.- El punt C-10 és el mateix, és el seguiment anual del pla d’ajustament.
Concretament, és informació sobre el primer trimestre del 2014, que vam enviar a Madrid
el dia 17 d’abril del 2014, en temps i forma i a les 14.06. La informació que s’envia és la
informació que s’ha comentat abans, informació detallada sobre ingressos, despeses,
avals rebuts, etc.
C.11- Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment dels terminis
previstos de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès que correspon al període del 1r trimestre
de l’any 2014.
Sr. Álvarez.- Ara passem a 2 punts importants, que també tenim el compromís de donar
compte al ple. El primer és el que anomenem colloquialment informe de morositat.
Concretament, aquest informe de morositat, el que ens diu és la informació important,
bàsicament és saber a quants dies estem pagant els proveïdors. En el primer trimestre del
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2014, això es va enviar al Ministeri el dia 16 d’abril de 2014, el que podem dir és que
estàvem pagant el primer trimestre amb un període mig de pagament de 33,31 dies. Un
resultat fantàstic i extraordinari. També hem de dir que no hem pagat interessos de
demora en aquest primer trimestre de 2014 i altra informació que jo crec que si tenen
algun dubte ho podem concretar.
C.12- Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment dels terminis
previstos de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès que correspon al període del 2n
trimestre de l’any 2014.
Sr. Álvarez.- La mateixa informació, l’informe de morositat també del segon trimestre del
2014, que es va enviar a Madrid el dia 28 de juliol a les 11.08 h i que es va enviar a tutela
de la Generalitat a les 11.15 h i el que diu aquest informe de morositat del segon trimestre
és que l’Ajuntament de la Roca del Vallès està pagant a 24,38 dies. Avui, un comentari
només, m’he trobat a un proveïdor quan arribava a l’Ajuntament. Jo estava sortint del
cotxe, s’ha esperat, m’ha saludat i m’ha felicitat a mi, però a tot l’equip de govern,
evidentment, ja ho he comentat als companys. M’ha felicitat perquè, segons ell, som
l’Ajuntament que paga en menys dies. M’ha dit, Barcelona, paga molt bé paga a 30 dies,
però de vosaltres estic cobrant a 22 dies. La dada que he donat és una mitja i surten 24,38
dies, per tant, la informació, són dades també econòmiques, positives que vénen una
miqueta a afegir-se a les que ja hem comentat durant tot el ple. No anem malament,
anem en el bon camí. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez.
C.13. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
Sr. Alcalde.- Passaríem al punt C-13, resolucions d’alcaldia en matèria de personal. N’hi ha
3, per una banda, notificar que la extinció del contracte amb el Sr. Raúl Falconero
Sánchez per voluntat pròpia. Ell mateix va demanar la voluntat d’extingir la seva relació
laboral.
Per una altra banda, la contractació després d’un procés de selecció mitjançant concurs
oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça d’una treballadora social, en aquest cas
contractar a la Sra. Àngels Blasco Delcor.
Per últim, notificar l’excedència voluntària, per interès particular del Sr. Xavier Nogués i
Miras. Si hi ha algun comentari sobre aquestes resolucions passaríem a l’apartat C-14 de
resolucions d’alcaldia
C.14. Resolucions d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Hi ha alguna pregunta. Alguna resolució?
C.15. Informes d’alcaldia
Sr. Alcalde.- Doncs passem a l’apartat C-15 d’informes d’alcaldia. Notificar-vos que s’han
celebrat les 3 festes majors del municipi com hem pogut veure doncs pràcticament tots
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els ciutadans i ciutadanes amb molta participació al carrer i amb tota normalitat sense
destacar cap incidència.
C.16. Mocions de Control
Sr. Alcalde.- No hi ha cap moció de control i passaríem a l’apartat C-17, que és l’apartat
de precs i preguntes pels regidors.
C.17. Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- La Sra. secretària ?
Sra. Secretària.- ...
Sr. Alcalde.- Doncs fem una cosa, si li sembla, si és possible i atenent a les especials
circumstàncies que el PSC es troba amb un regidor menys mantindríem el sentit del vot i
canviaríem el meu vot particular com a alcalde per un sí. De manera que es produeix la
urgència com a 9 a 7, per tant, això donava opció a que es pogués votar, malgrat que el
sentit de vot del meu grup sigui clarament definit com a abstenció, però això permetria
que es passés, els sembla?
Sr. Fernández.- Li agraeixo molt aquest gest.
Sr. Alcalde.- Molt bé doncs de res. Gràcies, Sra. Secretària. Seguim amb l’odre del dia,
estàvem amb l’apartat C-17 de precs i preguntes dels regidors de la corporació. Sr. Garcia
Lorenzana, Sr. Carles Fernández. Comencem? El Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Dos qüestions. Una primera recorda, no sé si recorda el Sr. Raimí que vam
comentar un tema dels purins de la Torreta fa, no sé si va ser el ple de l’estiu, si el ple del
juliol, doncs ha tornat a passar, la persona ens ha comentat que va trucar aquí, a la
policia local i li van dir que era qüestió de mossos d’Esquadra. El veí ens ha comentat que
va trucar a la policia i la policia li va dir que era tema de mossos, va trucar a mossos i els
mossos li van dir que era el tema de la policia. Llavors, volíem saber una mica com estava
aquest tema. Clar, com la persona aquella en ho va explicar, no va tardar res en tornar a
dir-nos-ho quan va tornar a passar i per això, ho traslladem aquí i després també volia
saber com estava el tema dels horts perquè, en el darrer butlletí, ens apareixia el tema,
que hi havia el tema del reglament i era per veure com està perquè jo passo, de tant en
tant, per allà i no he tingut la sensació que s’hagi començat encarar a arreglar res i així
saber una mica com estava. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Sr. Garcia Lorenzana?
Sí, hem llegit els últims dies el Nou 9, amb una certa sorpresa, unes declaracions del Sr.
Alcalde, fixant dates de final de les obres de la Unitat d’Actuació número 9 i del final de
les obres de quan es podria inaugurar l’anella viària i ens ha sorprès perquè sobre aquest
tema, el nostre grup municipal, el mes d’abril, va entrar una instància per tal que es
realitzés una consulta per valorar si es tirava endavant o no per saber l’opinió popular
sobre aquest projecte, li hem anat preguntant en cadascun dels plens que hem tingut
sobre aquest tema i el que ens agradaria saber és si té la intenció de complir amb el
reglament de participació ciutadana que va redactar i va aprovar el seu govern,
impulsat, en aquell moment, pel regidor d’Esquerra Republicana i quan pensa realitzar
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aquesta consulta i per l’altra banda, ja que estem amb el tema de l’anella viària, quines
mesures pensa prendre l’Ajuntament perquè ja abans que comenci a passar el trànsit que
l’equip de govern té intenció de desviar pel carrer tenor Vinyes s’està enfonsant i això jo
no sóc un expert en enginyeria ni en arquitectura ni en urbanisme, però em sembla que
no se soluciona simplement posant una capa d’asfalt a sobre del que hi ha a l’actualitat,
hi ha una zona que es va enfonsar, hi havia un forat directament, es va arreglar amb un
nyap i ara el nyap també s’està enfonsant i això comença a representar un perill perquè
en algun moment, allà es quedarà enganxat un cotxe o un dels camions que passa per
l’obra de la UA-9 i crec que a això se li ha de donar una solució definitiva. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Garcia Lorenzana. Alguna pregunta més?
Passem a contestar, comença contestant el Sr. Santi Raimí sobre els horts urbans i
contestaré jo a les demés.
Sr. Raimí.- Doncs, ja està tot a punt. Aleshores, en molt pocs dies, s’obrirà el ja el període
perquè la gent pugui optar a l’adjudicació d’un dels horts. Si passes demà o demà passat
per davant dels horts veuràs que hem netejat, precisament perquè la gent abans
d’apuntar-s’hi també pugui veure bé doncs a què optaria. Sí que és veritat que s’ha
endarrerit una mica, però ho hem fet voluntàriament i vull explicar el perquè. De fet,
l’espai estava condicionat al mes de febrer, condicionat del tot, menys una cosa que no
ens va acabar arreglat al mes de març, però aquí hi va haver una aportació d’un tècnic
municipal que ens va fer reflexionar i és que això és una prova pilot, es farà una concessió
de 2 anys i en el moment d’adjudicar-se, des del moment en què s’adjudiqui que seran 2
anys, fins que, en tot cas, es torni a obrir un altre període de sollicitud i això coincidia molt
en què si el mes de març-abril obrim aquest període d’inscripció també seria el període en
què s’acabaria aquesta concessió de 2 anys. Aleshores, és una època sensible perquè jo
no sóc expert, però és una època, en la qual realment es cultiva i es recull molt i vam
pensar convenient dir fem que passi la primavera, l’estiu i ara quan comenci l’hivern, per
dir-ho d’alguna manera, el que s’hagi hagut de recollir, s’haurà recollit, per tant, partim
com de zero per qui se li adjudiqui l’espai quan acabi aquesta concessió de 2 anys,
també hagi pogut recollir els fruits del que hagi pogut plantar, per tant, en breu s’obrirà
aquest període.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Santi Raimí. Contesto a les altres 2 preguntes.
Respecte al tema dels purins de la Torreta, el que ha passat en aquesta segona ocasió és
que es va requerir la presència de la policia local. La policia local, segurament, va
manifestar que no era competència seva, però després sí que va haver-hi un problema
entre veïns i el tractorista i llavors, la policia local va acabar acudint per un tema de
seguretat ciutadana i no tant per un tema d’estrictament dels purins. Consultats els serveis
jurídics municipals, davant d’aquesta situació, efectivament, les competències no són
municipals, són del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. Bé no recordo el nom
complet del departament, que és qui té les competències. Sí que és cert que si es
produeix algun tipus d’abocament i algun tipus de mal ús dels fems. Les fems no es poden
llençar de determinades maneres. No es poden deixar allà més de 48 hores, si no que s’ha
de llaurar a continuació, etc. Doncs si es produeix algun tipus de mala actuació, la policia
local pot arribar a informar i aquest informe té caràcter de denuncia, davant de la
conselleria, per tant, estarem atents al que succeeixi, ja s’han donat ordres a la policia
local per fer una coordinació amb els agents rurals en un primer moment i en tot cas, si fos
necessari, amb els mossos i medi ambient que no creiem que arribem a aquest extrem.
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Creiem que amb una coordinació amb agents rurals, doncs podem tenir un control sobre
aquesta situació perquè no torni a succeir o, en tot cas, perquè estigui endreçada i, per
tant, si el pagès que ha d’abonar i llaurar el seu camp, ho pugui en perfecte
compatibilitat amb la zona residencial de la Torreta, que és la que queda a tocar
d’aquest camp en concret. Respecte la resta de preguntes del Sr. Garcia Lorenzana,
referint-se a l’anella viària, contestaré en un sol paquet. A veure la voluntat d’un
demòcrata, si es demana una consulta és fer-la. El Parlament de Catalunya va aprovar la
llei de consultes el passat divendres i estem esperant que es publiqui, per tant, tenim ara
un instrument que ens permet fer la consulta sense demanar permís a Madrid. Ja li vaig
explicar, en el darrer ple, quan em va fer la mateixa pregunta que el procés que havíem
analitzat amb el servis jurídics és que tenia una certa complexitat i, fins i tot, era
contraproduent. A Madrid, en aquest moment, sentir a parlar de consultes els posa els pèls
de punta i les darreres informacions sobre municipis que ho havien intentat, és que els hi
havia dilatat de tal manera que les consultes no s’havien realitzat, per tant, en aquest
moment tenim l’instrument o tindrem l’instrument. Crec que demà es publicarà en el Diari
Oficial de la Generalitat i, per tant, a partir de demà tindrem l’instrument amb què ens
podrem plantejar la pregunta, però vostès van entrar una instància amb una pregunta,
amb un temps en aquell moment i ara aquesta pregunta ens haurem d’assentar i
reformular-la i veure cap on la conduïm perquè com li vaig dir amb la meva anterior
resposta el govern ha de governar i ha de tirar endavant tots els temes que tenia
endavant. Què ha anat avançant aquí? Doncs ha anat avançant les obres de la Unitat
d’actuació número 9. Es va completar el clavegueram el mes d’agost, es van començar
els bordons i en aquest moment, crec que estan en fase de fer explanació i preparar la
calçada en molt poc temps, que deu ser les declaracions que m’ha sentit dir. Amb molt
poc temps, 3 setmanes, 1 mes. Aquesta via estarà, pràcticament enllestida per ser posada
en servei, però, a més a més, s’ha signat un conveni amb Diputació, un nou conveni, on
s’agrupen les 3 subvencions que aportaven els 871.000 € del carrer Catalunya, s’ha fet la
licitació al carrer Catalunya, per tant, hi ha una empresa adjudicatària, l’empresa PRYCSA
que se signarà el contracte molt aviat amb ells perquè comencin l’obra. L’obra
començarà pel carrer Tenor Vinyes. L’obra del carrer Catalunya perquè si recorden, en el
procés del carrer Catalunya, es proposaven 6 millores que es van pactar en aquest
plenari, es van pactar precisament amb el seu grup municipal. D’aquestes 6 millores,
poder de memòria no me’n recordaré, però una d’elles comporta el reforç del Torrent de
Can Planes, quan travessa el carrer Tenor Vinyes. Aquesta millora l’ha proposat l’empresa,
de fet, les 5 empreses que han concorregut al concurs, les han proposat totes, llevat d’una
que va equivocar l’explicació, però la resta han proposat totes les mateixes mesures. Es
reforça el Torrent de Can Planes, es fa el rasal de pacificació viària a la cruïlla del carrer
Tenor Vinyes amb Rambla, es fa el refós de paviment i tots els reforços que calguin en el
carrer Tenor Vinyes. En el carrer Tenor Vinyes s’ha generat un forat que correspon a un
clavegueram que, segurament, estava en fals, que s’ha d’analitzar bé, que s’ha tapat,
vostè ho ha qualificat de nyap. Suposo que no s’ha tapat massa bé, però en principi, es
va tapar perquè no hi hagués dificultats i estarem a sobre de que tot funcioni
perfectament bé. Es fan unes voreres a la rambla, es reforça la senyalització de la rambla i
de Tenor Vinyes. N’hi he dit 5 i em sembla que reforçava l’enllumenat també, per tant, les
mesures que s’havien demanat en el plec de bases han estat totes elles acomplertes per
l’empresa que ha resultat guanyadora del concurs, per tant, quan s’obri el trànsit el carrer
Sant Sadurní i Tenor Vinyes per la Unitat d’actuació número 9. El carrer Tenor Vinyes està
perfectament condicionat per rebre el trànsit que serà lleuger perquè a la cruïlla del carrer
Indústria amb el carrer Sant Sadurní, es collocaran senyals de prohibit camions, llevat dels
que vagin a zones de veïnat, però el que són camions de pas, estarà prohibit. Això és un
document que ens ha elaborat la Diputació, és un document que, en sí, no està aprovat.
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És un document que, en tot cas, s’haurà d’aprovar en el seu moment i fer un conveniar
amb Diputació, però que sí que la part urbana som autònoms i potestatius d’executar-la i
per tant, aquests senyals, els posarem nosaltres i, per tant, pel carrer Tenor Vinyes no
passaran camions, passarà una part de trànsit lleuger, la part que correspongui, que no
serà un trànsit diferent al que passa ara per la plaça de l’Era, per davant del cap o
diferent al que passa ara pel carrer Catalunya en sentit sud, serà un trànsit similar,
segurament una mica reduït i això és el que esperem i, evidentment, exercirem un control
sobre aquest trànsit perquè es produeixi en les millors condicions i en les mínimes molèsties
possibles cap als veïns afectats. Crec que l’he contestat.
Sr. Fernández.- Si em permet una pregunta?
Sr. Alcalde.- Sí
Sr. Fernández.- Perquè hi ha una cosa que entenc que no ha respost bé. Deixi’m llegir un
paràgraf, són 3 línees d’aquest article diu:
El govern de la Roca preveu que una vegada acabi les obres de l’anella viària, referint-se
a la UA-9, posaran en marxa les del carrer Catalunya. Ara està en fase de licitació, però
l’alcalde Rafael Ros, de Convergència i Unió, preveu que començaran a l’octubre i
acabaran al març. Es té pensat tenir el nou carrer Catalunya en aquesta legislatura, llavors
jo li pregunto i li demano que en doni resposta, vostè pensa fer la consulta abans d’iniciar
les obres o no?
Sr. Alcalde.- Jo ja li he dit que la pregunta s’ha de reformular. En tot cas, la pactarem
Sr. Fernández.- Jo li pregunto, vostè preveu que la pregunta si pactem, la pregunta que
pactem una pregunta, la consulta es farà abans de començar les obres o no. Aquesta és
la pregunta que jo li faig.
Sr. Alcalde.- Doncs la farem quan aquesta pregunta estigui pactada i quan es doni les
circumstàncies en què es pot fer aquesta consulta i quan aquesta consulta estigui
endreçada.
Sr. Fernández.- Miri, perdoni, Sr. Ros. Començar les obres i fer la consulta després, no ens
prengui el pèl. Nosaltres vam presentar això fa 4 mesos per fer una consulta i per no donar
això que vostè està provocant, per tant, està jugant, Sr. Ros amb les no ganes de fer-la i
marejant les coses. A partir d’aquí, nosaltres iniciarem els tràmits que haguem de fer per
forçar que es faci aquesta pregunta i mentre no es pugui fer aquesta consulta, les obres
no puguin començar. Senzillament, el poso en antecedents perquè ho sàpiga.
Sr. Alcalde.- Bé, doncs. Jo crec que la seva actitud no és gaire correcta.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, la seva actitud de marejar-nos 5 mesos o 6 mesos, si us plau.
Sr. Alcalde.- La seva forma de demanar aquesta consulta tampoc és la millor forma de fer
política, però em sembla bé
Sr. Fernández.- Perdoni
Sr. Alcalde.- Estic en ús de la paraula
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Sr. Fernández.- És que si us plau
Sr. Alcalde.- Estic en ús de la paraula. Estan en la seva legitimitat. Hi ha un reglament i el
reglament... evidentment...i tot això té un procés. Ja li dic que jo he fet tots els passos per
analitzar com s’havia de fer aquesta consulta, per tant, nosaltres aquesta consulta hi ha el
compromís de fer-la ja li he dit. Quan la farem? No ho sabem. Si la farem amb l’obra
començada o no ja ho veurem. Si l’obra està començada, la pregunta s’ha de fer d’una
manera. Si no està començada, però amb una empresa adjudicatària, s’ha de fer d’una
altra. Però en tot cas...
Sr. Fernández.- Sr. Ros, nosaltres demanarem l’aturada d’aquest procés, que ho sàpiga.
Sr. Alcalde.- Bé, doncs, en principi, vostè sap que s’ha de cenyir en una legalitat vigent i,
per tant, seguirem en aquesta legalitat.
Doncs, amb això aixequem la sessió quan són les 11:10 i donem pas 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 10 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
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