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ACTA DEL PLE GENERAL ORDINARI REALITZAT EL  DIA 27 DE MARÇ DE 2014 
 
Núm.: 03/2014 
Dia:  27 de març de 2014 
Horari: Comença a les 20:34 hores 
Lloc: Sala de Govern de la Casa de la Vila 
 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde:     Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:   Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 
  Sr. Santiago Raimi i Fortuny del Grup Municipal de CIU 

Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU 
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU 
Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU 
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. Albert Gil Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC 
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC 
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC 
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC 
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 34 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a la 
Sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il�lm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i 
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 
sotasigna, la secretària, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum legal 
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, 
amb l’assistència de la interventora accidental, Anna Moreno i Castells, a la realització de 
la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència excusada de la regidora Carmen Las Heras  
Cisneros i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del dia indicats a la 
convocatòria: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 30 de 
gener de 2014 i la sessió extraordinària realitzada el 6 de març de 2014. 
 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1 Iniciació de l'expedient de contractació del servei integral de l’enllumenat públic de la 
Roca del Vallès i aprovació del Plec de clàusules econòmico-administratives i de 
prescripcions tècniques particulars que regiran aquesta contractació.  
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B-2. Ratificació inicial de l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de 
la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral de data 20 de novembre de 2013 
 
B-3. Aprovació dels 2 dies festius addicionals d’apertura per als comerços del municipi de 
la Roca del Vallès.  
 
B-4. Aprovació de la moció: “Per la sanció dels immobles permanentment desocupats 
propietat d’entitats financeres i altres grans empreses”, presentada per la plataforma 
d’afectats per la hipoteca.   
 
B-5. Aprovació preus no tarifaris envers el contracte de gestió del servei públic de 
subministrament d’aigua potable. 
 
C) Control Gestió municipal 
 
C.1. Dació de compte al Ple de la Corporació municipal de l’informe de la Tresoreria i la 
Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès (Període 2013-4T). 
 
C.2. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 296/2014, de 18 de març, 
mitjançant la qual es resol delegar en la Junta de Govern local la competència per 
l’atorgament i acceptació de subvencions. 
 
C.3. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal   
 
C.4. Resolucions d’alcaldia 
 
C.5. Informes d’alcaldia 
 
C.6. Mocions de Control 
 
C.7. Precs i preguntes 
 
 
Sr. Alcalde.- donem inici a la sessió plenària ordinària de 27 de març de 2014, quan són 
dos quarts de nou del vespre. 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 30 de 
gener de 2014 i la sessió extraordinària realitzada el 6 de març de 2014. 
 
Sr. Alcalde.- El primer bloc d’assumptes de tràmit tracta de l’aprovació de l’esborrany de 
l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 30 de gener de 2014 i la sessió 
extraordinària realitzada el 6 de març de 2014. Abans, volia excusar l’assistència de la Sra.  
Carmen de Las Heras, que va enviar un correu electrònic dient que per motius familiars no 
podia assistir i en tot cas, pren nota la Sra. Secretària. Algun comentari sobre les actes?  
 
Sí, Sr. Manuel Cortés? 
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Sr. Cortés.- Al meu entendre, a la pàgina 69 hi ha una errada de transmissió de dades 
perquè al final hi ha un paràgraf que està posat com si l’hagués dit el Sr. Alcalde i la vaig 
dir jo, un moment que la busco. El penúltim paràgraf, on el Sr. Alcalde va acabar la seva 
intervenció, on diu de treballar amb ells alguna vegada. El que ve després del punt i seguit 
li he dit del perquè es demanava explícitament que es fes un escrit pels bancs, no una 
reunió personal, però el que està escrit les coses queden, però personalment, algú potser 
no se’n recordi, aquest part final de li he dit és una intervenció meva, no del Sr. Alcalde, és 
la resposta al Sr. Alcalde que li dono jo, d’acord?  
 
Sr. Alcalde.- Bé, moltes gràcies, Sr. Manel Cordés. En prenem nota, la revisem i en tot cas, 
si s’escau la modificarem. Pàgina 69 ha dit ? No em quadra a mi. 
 
Sr. Cortés.- Sí, Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- Potser la numeració no em coincideix. A mi a la pàgina 69 no em surt aquest 
paràgraf. No?... Punt seguit… Val, la teniu controlada vosaltres, eh? Fem això, la revisem i si 
s’escau fem aquesta modificació i entenem que aprovaríem les actes amb aquesta 
modificació.  
 
Sr. Cortés.- Correcte. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari més?. 
 
Passem a votació l’acta del dia 30 de gener.  
 
Es Sotmet  l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 30 de gener de 
2014,  la qual s’aprova per unanimitat. 
 
Passem a votació l’acta del dia 6 de març.  
 
Aprovada per 15 vots favorables i una abstenció.  
 
Es sotmet l’acta de la sessió extraordinària realitzada el 6 de març de 2014, la qual 
s’aprova per 15 vots favorables i una abstenció. 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B-1 Iniciació de l'expedient de contractació del servei integral de l’enllumenat públic de 
la Roca del Vallès i aprovació del Plec de clàusules econòmico-administratives i de 
prescripcions tècniques particulars que regiran aquesta contractació.  
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al següent bloc de l’ordre del dia, amb 5 punts de l’ordre del dia i 
hi haurà després una moció d’urgència, segons ens ha anunciat el PSC, que en tot cas, la 
tractarem al final d’aquest bloc i votaríem, si s’escau la urgència i si s’escau la moció. 
 
El primer punt de l’odre del dia d’aquest bloc tracta de la iniciació… 
 
Sr. Martín.- ¿Me permites un comentario por favor?  
 
A ver, este pleno que es ordinario se convoca a una hora que no está dentro del 
“cartipàs” del ayuntamiento de la Roca, lo cual, a nosotros, nos parece bien porque es 
para facilitar la presencia de un concejal elegido por el pueblo, pero como ya se 



 4 

manifestó en la Comisión Informativa, donde se nos dijo que podía darse esta 
circunstancia, a nosotros nos gustaría que también se tuviera esta sensibilidad por parte 
de la alcaldía presidencia cuando otros concejales también tienen problemas por asistir al 
pleno. Básicamente yo, que he dejado de venir a 2 plenos por problemas personales y se 
pidió que se adelantara ese pleno y no se hizo. Recuerdo que hay una compañera del 
PSC que también ha tenido este problema. Nosotros no tenemos nada en contra e que 
los plenos se puedan mover en función de que podamos estar presentes todos los 
concejales, pero todos los concejales y en todos los casos. Nos gustaría que esa 
sensibilidad se tenga siempre presente. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín. Jo crec que si volem tractar aquest tema, ho 
faríem en el torn de precs i preguntes. A la Comissió Informativa es va tractar i va quedar 
clar que s’intentaria per poc que fos possible i que l’ordre dels treballs naturals d’aquesta 
casa permetessin que el mes de juliol s’avancés el ple 1, 2 o 3 setmanes en funció de les 
qüestions que s’hagin d’aprovar. Això ja es va dir i d’alguna manera ja s’ha fet avui i 
d’alguna manera si s’ha fet avui és perquè així es va acordar entre tots els grups 
municipals.  
Tornem a l’ordre del dia. 
 
Sr. Fernández.- Perdó, llavors entenc que a precs i preguntes podrem… 
 
Sr. Alcalde.- Home, jo crec que és el lloc ideal per no tocar aquest tema i no perdre ara 
l’ordre del dia. 
 
Sr. Fernández.- En el torn de precs i preguntes sí que, en tot cas, recordarem perquè tots 
tenim alguna cosa a dir en aquest tema i ja no m’allargo més. 
 
Sr. Alcalde.- Comencem amb el primer punt de l’ordre del dia d’aquest bloc que tracta 
de la iniciació de l'expedient de contractació del servei integral de l’enllumenat públic de 
la Roca del Vallès i aprovació del Plec de clàusules economicoadministratives i de 
prescripcions tècniques particulars que regiran aquesta contractació. Tenim algun 
problema amb la pantalla, ho estem veient a l’ordinador, ho estem veient en aquella 
pantalla, però a la pantalla gran, no ho estem veient, no sabem per què, però continuem 
amb l’ordre del dia. Aquest punt de l’ordre del dia del ple, l’explicarà el regidor d’Espai 
Urbà, el Sr. Josep Maria Mateo, però el complementarà el regidor d’hisenda, ell Sr. Manel 
Álvarez i jo mateix faré alguna intervenció per la seva extensió i complexitat. Estem parlant 
de la inversió més gran d’aquest mandat i, per tant, val la pena que ens estenguem una 
miqueta en el debat d’aquesta actuació.  
Josep Maria Mateo. 
 
Sr. Mateo.- Gràcies, Sr. Alcalde.  
Hola bona tarda a tothom. Bé, es tracta de la iniciació de l’expedient de contractació. Al 
proper mes d’agost finalitza el contracte de manteniment d’enllumenat públic, per tant, 
és necessari licitar la contractació dels serveis de millora de manteniment i conservació 
d’enllumenat públic. No es tracta únicament de renovar el contracte d’iluminació viària, 
sinó de realitzar una inversió de millora d’eficiència energètica al nostre municipi que ens 
permetrà millorar l’eficiència energètica, reduir el nostre consum energètic, reduir la 
contaminació i dotar a la Roca, la Torreta i Santa Agnès de llum nova, més eficient en tots 
els carrers dels 3 nuclis urbans. Aleshores, com arribem a presentar aquesta contractació 
en aquesta sessió plenària d’avui? Ens hem de remuntar, farem una miqueta d’història, 
però molt curta perquè sabeu els passos que s’han donat. Ens remuntem al mes de febrer 
de 2013, ara fa poc més d’un any, quan amb la regidoria d’Espai Urbà, ens vam reunir 
amb la Diputació, concretament, amb l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat. 
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Doncs nosaltres érem coneixedors que des d’aquest organisme s’estava col�laborant i  
impulsant  diversos exemples de millora d’eficiència d’enllumenat d’equipaments públics 
a través d’un projecte que es diu Erviva que revisa suport del programa Elena amb fons 
subvencionats, amb fons de la Unió Europea. Nosaltres ens vam entrevistar amb la 
Diputació, vam denanar i ens van aprovar la nostra sol�licitud de suport amb la qual cosa 
es va centralitzar una auditoria, una auditoria molt exhaustiva. Jo penso que no s’havia fet 
mai en el nostre municipi, amb un inventari molt exhaustiu, que no s’havia fet mai en el 
nostre municipi, amb un inventari de tots els punts de llum del municipi, són 4.221 punts de 
llum, exactament els que tenim, i 67 quadres de maniobra per a tots aquests punts de 
llum. Tot això, va acompanyat d’un estudi de viabilitat per licitar la millora d’eficiència del 
nostre enllumenat públic. Tots els grups municipals del nostre consistori, heu tingut accés a 
la informació i conclusions d’aquesta auditoria, doncs atesa la importància d’aquest 
tema, que pel nostre municipi és molt important, es va aprofitar la reunió dins de la 
Comissió de Territori, que es va fer ara fa 15 dies per donar informació als grups municipals i 
que tinguessin accés a tota la documentació que volguessin d’aquesta auditoria. 
D’aquesta auditoria es desprèn que l’estalvi que tindrem és molt important. Perquè tingui 
una idea, el consum energètic que tenim en l’actualitat, que és de 2.766.000 kW, passaria 
a 528.000 kW, és a dir, això representa un estalvi d’un 81 % del que estem actualment 
consumint i per altra banda, aquí també tenim un estalvi en tones de CO2, pel tema de la 
contaminació, de 600 tones, per tant, això és molt rellevant i el que és fonamental, és que 
en aquest baix consum, canviem de tarifa, paguem en la tarifa més baixa sobre la que 
estem pagant en aquest moment, no?, amb la qual cosa, l’estalvi econòmic és 
importantíssim. La inversió que s’ha de fer es situa a 3.200.000 €, sense IVA i amb una 
amortització d’un termini de 15 anys. Aquesta inversió que es faria. La inversió la realitzaria 
una empresa de serveis energètics, la que guanyi la licitació i per part de l’Ajuntament, 
s’assoliria amb l’estalvi econòmic que representa aquesta baixada de tarifa elèctrica que 
us he comentat. És a dir, que amb la mateixa actual, es pagaria el nou consum, amb 
l’estalvi que representa, i s’amortitzaria la inversió. Aquest és l’objectiu. Jo, com ja us dic, el 
més important d’això, a banda del que hem comentat és que amb aquest inversió 
aconseguim que tot el municipi, és a dir, les tres poblacions del municipi tinguin llum nova 
amb molta eficiència energètica a tots els seus carrers, la qual cosa, com m’entendreu, és 
fonamental pel nostre municipi. Jo ara passo la paraula al regidor d’hisenda, al Sr. Manel 
Álvarez, que us exposarà amb més detall l’esquema i la distribució econòmica d’aquest 
inversió que representa aquesta contractació. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Josep Maria.  
Com ja ha comentat el regidor, es tracta de contractar un nou servei que el que hem 
d’aconseguir és de tenir excessos tots els fanals d’aquí a finals d’any i a més a més tenir-los 
encesos amb un consum que sigui suportable per l’Ajuntament i amb una tecnologia que 
permeti un baix consum, molt inferior al que ara mateix tenim.  Aquest baix consum i 
aquest estalvi energètic, no només serà energètic, sinó que, a més a més, serà en l’àmbit 
econòmic. Les xifres globals del contracte són les següents:  
 
L’import total sense IVA  de contractació és de 3.173.192,21 €.  
 
El detall d’aquest import. El detall de cadascuna de les partides que sumades representen 
aquest import és el següent:  
 
Hi ha una inversió inicial que consisteix en substituir totes les llumeneres del municipi. Tenim 
un total de 4.000 i escaig punts de llum; en total 4.221. Fem una intervenció inicial amb 
3.274 punts que es canviaran durant un període curt de 6 mesos. Això és el que entra amb 
el principal del contracte. Aquesta inversió és del voltant d’1.460.000 € en números rodons i 
aquesta inversió d’1.460.000 € és la que s’ha d’amortitzar en el període del contracte, que 
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és de 15 anys i mig. Els 6 primers mesos és el temps que té aquesta empresa, la que 
guanyarà el contracte per fer tot el canvi d’aquests punts de llum. Durant 6 mesos, 
l’empresa només cobrarà l’import del manteniment  que ara diré quin és i no cobrarà 
l’import d’aquests llums que està canviant. Tot això és l’import que després pagarà 
l’Ajuntament en aquest període de 15 anys. Aquesta inversió, com dic, és 1.460.000 €, 
l’amortització és a 15 anys i l’import que amortitzarem cada any serà de 173.304,17 €. Això 
ho hem de sumar, això és l’import de l’amortització de la inversió del que suposa el canvi 
de la llumenera. Hem de sumar el cost del manteniment, el cost de la feina que farà 
aquesta empresa, que ja ho està fent actualment, de controlar que tots els llums estiguin 
funcionant, de reparar aquells que no funcionin i de fer les substitucions que calguin. 
Aquest import que ja s’està pagant actualment, suposa un import anual de 80.000 € més, 
per tant, un contracte per a un termini de 15 anys i mig, una inversió inicial de 1.460.000 €, 
obrirem el 77 % dels fanals amb aquesta inversió, el 23 % restant de fanals que, en principi, 
no entren en contracte el que es proposa amb una modalitat atrevida, però que creiem 
que pot funcionar és que sigui la millora  la baixa de l’empresa contractista. Quedaran per 
encendre un total de 947 fanals que, en principi, el que es proposa és que les empreses 
que ofertin encenguin aquests fanals sense cap cost per l’Ajuntament. Aquests 947 fanals 
suposen una inversió de 421.000 €. Si aconseguim això voldrà dir que l’ajuntament 
d’entrada sestà estalviant 421.000 €. Hem de dir que actualment l’Ajuntament, ara mateix, 
aquesta any, però l’any que ve també, l’Ajuntament ja s’està gastant 250.000 € en 
consum energètic només d’il�luminació en fanals, 250.000 € a l’any. I hem de dir també 
que l’Ajuntament, aquest any  i els anys anteriors, està pagant un manteniment per tenir 
aquesta llums funcionen, que són 80.000 € més. En total són 330.000 € que ja ens estem 
gastant i que són els que serveixen per finançar aquesta nou contracte. L’Ajuntament 
amb aquesta operació, amb aquest contracte que significarà obrir tots els llums, no 
gastarà ni un euro més del que ja s’està gastant actualment. Amb l’estalvi energètic que 
suposa el canvi de llumeneres d’un consum més optimitzat, estalviarem aquests diners en 
consum i són els diners que serviran per pagar la inversió i això ho farem que és com ho 
hem de fer i és com ens ho ha recomanat la Diputació, a través d’un contracte i a través 
d’una empresa de serveis energètics, una empresa  ESE, per tant, ens gastarem el mateix 
import del que ens estem gastant ara. El que proposem no suposa cap sobrecost per 
l’Ajuntament. El contracte és un contracte que s’ha treballat durant un temps important, 
el necessari amb Diputació. Que el termini d’aquest contracte és de 15 anys és perquè 
destinem els mateixos diners que estem gastant ara. Si en el futur, l’Ajuntament té més 
disponibilitat de diners o a través de subvencions entren diners que es puguin fer servir per 
pagar aquesta inversió, el que podríem fer és que aquest període de 15 anys baixés i això 
es podria fer sense cost per a l’Ajuntament. Hem afegit una clàusula en el contracte, que 
permet aquesta possibilitat, l’amortització anticipada i aquesta amortització no suposi cap 
cost per a l’Ajuntament. És un contracte molt treballat en l’àmbit econòmic. Tenim un 
estudi de tots els tipus de llumeneres que s’han de canviar. Hi ha multitud de llumeneres, 
tots amb un preu que són a preu de mercat, amb una baixa important, que ja s’ha 
treballat també amb Diputació i amb l’empresa que ens ha fet l’auditoria energètica, que 
com ha dit el regidor és una feina impressionant. Per primera vegada, en aquest municipi, 
tenim estudiat quin  tipus de llum té, cada quadre inventariat, la feina ha estat important 
durant aquest últim any i això ha permès que avui pugem portar un contracte que 
econòmicament no és perjudicial per l’Ajuntament, que socialment és positiu perquè 
obrirem tots els llums i que aconseguirem una cosa que estem buscant que és que d’una 
manera correcta i sostenible tots podem tenir els llums en marxa. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez i Sr. Josep Mª Mateo. Jo completo aquesta 
informació amb alguns apunts de tipus tècnics. A veure a l’any 2012 amb l’apagada 
selectiva vam aconseguir un estalvi de 90.000 €. Les partides de què disposàvem són les 
que ha dit el regidor 250.000 € per consum energètic i 80.000 € per manteniment. El cost 
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de l’energia es disparava i no es podia afrontar amb aquestes partides aquests 90.000 € 
de més, per tant, hi ha una sèrie de fanals apagats que a l’any 2013 passen a 947 com 
s’ha dit. L’estalvi del 2013 són 72.000 €, aquest estalvi el continuarem mantenint perquè 
com s’ha explicat és objecte de la baixa i, per tant, aquest fanals no entren directament 
en el cost del concurs de licitació, sinó que formaran part de l’oferta de millores de les 
empreses licitadores i, per tant, l’empresa adjudicatària haurà de ser, segurament, alguna 
d’aquelles que oferti el màxim nombre de fanals d’aquests 947 que estan apagats, per 
tant, continuem mantenint aquest estalvi que va ser de 30.000 € . Com s’ha dit, aquesta 
feina l’ha fet una empresa externa, una enginyeria contractada per Diputació, que és 
una subvenció ja per a l’Ajuntament de la Roca, per tant, el cost d’aquesta enginyeria 
l’ha suportat la Diputació, són 14.400 € i s’ha fet en col�laboració amb l’Oficina Tècnica 
del Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació. És una feina que ens ha arribat aquest 
mateix mes de març, molt exhaustiva. No ho podran veure, però el que tenim aquí són tots 
uns escenaris d’identificar punt per punt els 4.221 punts de llum. S’han fet unes fitxes, en 
tinc una en pantalla, on estan especificades totes les característiques de cada punt de 
d’aquests 4221. Tenim identificats tot el que són els diferents models de llumeneres. N’hi ha 
67 models diferents de 14 fabricant diferents. Aquestes llumeneres, tenim ara aquestes que 
són de bola, que tenen un casquet a sobre. D’aquestes n’hi ha 561 unitats en el municipi. 
N’hi ha unes altres de més modernes, les anteriors escapaven llum i eren molt ineficients. Hi 
ha unes que es van col�locar més recent, que hi ha 51 unitats, que són aquestes més 
planes, que són les demés intervencions a la Torreta o al carrer Major. Aquestes ja són molt 
eficients i en aquestes només s’ha de canviar la làmpada o l’equip. En les anteriors, s’ha 
de canviar tota la llumenera sencera i aquí és on es va a tecnologia led i per exemple, 
tenim un altre exemple de 381 unitats, que són les que hi ha al Solell de Santa Agnès, que 
són aquestes que tenen uns braços i un fanal tipus barca de pescadors penjant. Doncs 
aquestes també s’han de canviar senceres perquè són molt ineficients. De les virtuts 
d’aquesta actuació es deriva. Fixeu-vos que no hi ha un estalvi directe cap a l’Ajuntament 
perquè mantenim les partides, però sí que hi ha un estalvi importantíssim de tipus energètic 
i mediambiental. Mediambientalment, deixem d’emetre 600 tones anuals a l’atmosfera de 
CO2 i, per tant, això és una actuació que mediambientalment és molt important. Amb 
estalvi energètic, ja s’ha dit abans, passem a estalviar gairebé un 81 % d’energia actual. 
Això és molt important per parar l’enorme sangonera que representa la continua pujada 
de l’energia. Si no aturem aquest cop, d’aquí a uns quants anys, l’Ajuntament de la Roca 
no podria afrontar, de cap manera, el cost d’aquesta energia. Llavors, aquesta és una de 
les qüestions més importants, aturar el gran consum que tenim en aquests moments amb 
llumeneres ineficients i per últim, hi ha el fet que ens estem posant en normatives. Estem 
retirant de carrers i places uns llums obsolets, uns llums que, en aquest moment, són molt 
contaminants en tots els sentits, tant en emissions com en tecnologia. Amb la tecnologia 
que col�locarem, anem a tecnologia led. És llum blanca, és molt més contrastada i això 
ens permetrà que el llum als carrers sigui mol major que no posar la llum groga que tenim 
ara que dificulta molt el contrast i la visió dels objectes i, fins i tot, la seguretat viària. Un 
altre quadre que tinc aquí són els 67 quadres que tenim de control dels diferents trams de 
l’enllumenat públic. Aquests 67 quadres, també contribueixen a l’estalvi en el sentit que, 
en cada quadre, hi ha un comptador i en el moment en què baixem el consum quadre 
per quadre, la franja de contractació d’aquests comptadors baixarà perquè consumirem 
menys. Llavors, la part fixa de consum que estem pagant també baixarà i això també és 
una altra de les claus per aconseguir aquest gran estalvi energètic. Tenim aquí les fitxes 
dels comptadors, tenim el percentatge de llums encesos i apagats que ens trobàvem ara, 
teníem 55,77 encesos i 22,43 desconnectats. I aquí tenim un gràfica que no podem veure, 
però es veu l’impacte que genera l’apagada selectiva a partir de l’any 2011 i 2012. Tenim 
una gràfica amb un consum molt elevat i de cop i volta baixa substancialment i estem 
veient el moment en què ataquem el problema com el municipi comença a estalviar.  
Aquestes gràfiques en el moment en què implantem durant aquests 6 mesos de la primera 
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vigència del contracte, que implantem l’estalvi, doncs baixaran encara molt més dels 
consums que tenim en aquest moment. Tenim una gràfica similar dels objectius que ens ha 
explicat abans el Josep Maria Mateo, regidor d’Espai Urbà, connexió de la totalitat dels 
punts de llum del municipi, compliment dels nivells normatius de la il�luminació, reducció 
de consum elèctric, reducció de la potència contractada i reducció d’emissions de CO2 
a l’atmosfera. El números no els repeteixo, els ha explicat el regidor d’hisenda, són 
números d’una quantia elevada, una quantia que en aquest moment l’Ajuntament de la 
Roca no té capacitat financera per afrontar, no tindrem fórmula màgica en aquest 
moment per trobar línies de finançament d’aquests imports i en canvi la pròpia actuació 
s’autofinança i és totalment garantista per l’economia municipal, amb les mateixes 
partides de que està dotades el pressupost municipal, aconseguim fer aquestes 
actuacions, parar el consum i generar estalvi. Evidentment, l’estalvi net es generaria 
d’aquí a 15 anys, quan les inversions estarien amortitzades. Aquest no és l’objectiu, 
l’objectiu d’estalvi ja es va aconseguir amb l’apagada selectiva d’aquests 2 darrers anys i 
l’estalvi que s’aconsegueix ara és de tipus energètic, d’eficiència energètica en una 
modernització de tota la xarxa d’enllumenat públic. Tenim aquí el número de punts de 
llum que poden ser objecte d’aquesta baixa, d’aquesta licitació, d’aquesta oferta de 
millora per part de les empreses que es presenten a la licitació i tenim els quadres 
d’amortització i l’estalvi que genera. No explico més perquè és el final de la presentació i 
al no poder veure aquests detalls, doncs també sap greu i en tot cas, sí que els regidors ho 
poden veure que ho tenim aquí a la pantalla. Dono paraula als grups.  
Dani, en nom d’Iniciativa Verds. 
 
Sr. Martín.- Sí, yo creo que la gran noticia es que la Roca para este invierno volverá a tener 
las calles iluminadas. Esa es la gran noticia. Hemos oído hablar de ahorro, hemos oído 
hablar de poco consumo, pero la gran noticia es que vamos a tener todas las calles 
iluminadas, todas y el contrato sale bien porque de entrada, en el pliego si no recuerdo 
mal, los 900 i pico, 947 que están apagados en teoría no entrarían y irían a la mejora del 
contrato, esa es la gran noticia y nosotros lo que sentimos es que este acto que estamos 
aprobando hoy, no lo hubiéramos iniciado con el presupuesto de 2012, que fue la 
consecuencia del apagón. Gracias. 
 
Sr. Acalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín.  
Albert Gil, en nom d’Esquerra de Catalunya?  
 
Sr. Gil.- Gràcies.  
Sí, bé, nosaltres, també és veritat que el tema de la llum és un tema que ha estat polèmic i 
ha estat recurrent en moltes ocasions. També ens alegrarem que pugui haver la major part 
del municipi amb la llum oberta i que realment ens posem al dia amb contaminació 
lumínica de CO2 i etcètera, etcètera. També creiem que és una feina important i que 
s’hagi aconseguit el tema que l’estudi estigui finançat i d’això i que comencem a fer una 
reducció important de la despesa i que si bé els primers anys, una gran part va pagar 
aquesta inversió que fa una empresa privada, entenem que és l’única manera, 
actualment,  que hi ha de fer-ho. L’externalització d’aquest tipus de contractes és el que 
comporta i moltes altres externalitzacions que són la prova vivent a la Roca del que 
comporta l’externalització d’aquestes coses, doncs fa que si la feina s’ha fet ben feta i 
esperem que sí per part d’aquesta empresa, doncs els números quadrin i realment, sigui 
un estalvi i d’aquí a un temps, s’hagin de tornar a canviar alguns fanals o algunes 
llumeneres perquè no són de per vida i això també comporta un manteniment, però el 
que sí que creiem és que comencem a fer els deures amb algunes coses importants com 
és aquesta.  
Gràcies. 
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Sr. Alcalde.- Molts gràcies, Sr. Albert Gil.  
Algun comentari, Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?  
 
Sr. Fernández.- Sí diversos comentaris. Primer, s’ha produït un estalvi de 90.000 € a causa 
de tenir els carrers mal il�luminats i de provocar un problema als veïns del municipi, clar 
també diem les coses i, a més a més, en aquests moments, jo l’altre dia per una qüestió 
que molts de vostès coneixen i que suposo que és el que va provocar que sortís la notícia 
la setmana passada, com si fos una cosa feta això de les llums i això. He estat mirant, per 
tot el municipi, el tema de com estava la il�luminació i em va cridar l’atenció veure el 
desequilibri que hi ha en quant a il�luminació en funció dels diferents nuclis del municipi. 
Em va sorprendre, no perquè altres nuclis del municipi estiguessin més ben il�luminats que 
el centre, m’alegro que estiguin ben il�luminats, però em preocupa que el centre del 
municipi no estigui il�luminat com ho està la Torreta, com ho està el Solell de Santa Agnès i 
com està algunes altres zones del municipi. Entenc que aquestes zones del municipi tenen 
el dret a tenir bona il�luminació. Ho entenc i jo no seré qui ho qüestioni, però el que no 
entenc és que el centre del municipi que és on es produeix una gran part de l’activitat 
comercial, on concentrem alguns tipus de serveis, doncs tingui la il�luminació que té, per 
tant, és una cosa que està bé comentar l’estalvi, però és a costa dels serveis que rebem 
els veïns del municipi. En tot cas, qualsevol millora de serveis sempre és una bona notícia. 
Passar del tipus d’enllumenat que tenim que en un moment determinat era el que, en 
cada moment, quan s’anava posant, s’anava buscant el de millor gestió energètica, però 
el que sí que és cert és que, en els darrers anys, hi ha hagut un salt tecnològic important 
que permet, en aquests moments, que aquestes millores energètiques siguin 
quantitativament i econòmicament més importants, per tant, val la pena aprofitar-lo i 
d’això ens n’alegrem i l’única cosa que ens preocupa és que, potser arriba una mica tard, 
però arriba i, per tant, és important. Ara bé, posem a concurs el 77 % de forma directa i un 
23% subjecte a les possibles millores, veurem què es produeix. No ho vull avançar, però per 
nosaltres el que és important és tornar a tenir llum a tot el municipi i aquest sistema, en 
aquests moments, no ens ho assegura, tampoc ens diu que no passi, però no tenim la 
certesa, dependrà de les millores que facin les empreses. Si el contracte veuen que els hi 
pot ser rentable, però pensem una cosa, estem demanant a les empreses, per il�luminar 
tot el municipi que assumeixin al voltant d’un vint i pico per cent, és a dir, estem parlant de 
1.459.000 que és el que traiem a licitació i 421.000 € que seria el que costaria si una 
empresa que fes tota la millora aportés 421.000 € a preus del que és el projecte. 
Possiblement per ells sigui menor el preu perquè tinguin els seus preus més econòmics o 
així. Home aconseguir que algú et faci una baixa d’un vint i pico per cent. Bé, ja ho 
veurem, però això ens genera dubtes i, per tant, nosaltres el que voldríem és que aquí se 
solucionés el tema d’una forma segura i llavors anar a una possible baixa per preu, no per 
això i que asseguréssim tota la correcta il�luminació del municipi. Podria quedar alguna 
zona possiblement en què l’activitat ciutadana i l’activitat econòmica sigui tan petita que 
pogués quedar al marge. Potser no seria aquests 947 els que caldria per assegurar que, 
com a mínim, allà on hi ha activitat, pugui estar il�luminat, però això no ens garanteix 
aquesta seguretat. Llavors, hi ha una cosa que ens permetran. Aquí utilitzem un model de 
gestió. No s’ha parlat del model de gestió que utilitzem aquí, d’aquest model de 
contracte. Resulta que estem utilitzant el mateix model de contracte que es va  utilitzar 
amb la contractació del pavelló, que és que l’empresa assumeix tota la inversió. És a dir, 
nosaltres tenim els diners, contractem una empresa, fa l’obra, li paguem i llavors nosaltres 
hem buscat un finançament d’un banc o hem tingut una subvenció i ho fem, si no que el 
que fem és dir:  vostè empresa assumeix tota la inversió i l’Ajuntament amb quotes anuals, 
li retorna aquesta inversió, aquest és el mateix model que es va seguir en el pavelló. 
Aleshores, aquest model era nefast i va ser fruit en aquest plenari d’infinitat de 
deslegitimació, de menyspreu i de dir que era un model absolutament nefast. Ara s’utilitza. 
Cap problema en què s’utilitzi  perquè quan un no té els recursos suficients , aquest model 
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et permet fer això i aquest model utilitzat per moltes administracions públiques, per tant, no 
qüestiono que es faci aquí. El que passa és que potser algú, algunes paraules que havia 
manifestat en aquest ple, qüestionant aquest sistema de gestió perquè aquest 1.459.000 € 
de cost d’inversió sobre aquest projecte, al final es transformen en 3.839.000 €, però és el 
cost no passa res. És així com funcionen aquest model de contractes i és la mateixa 
qüestió que el pavelló que costava 4 , n’acabaria costant 12 o no sé quants. És el mateix 
model, per tant, si juguem a acceptar, perdoneu no l’havia posat en silenci, és un model 
que si l’acceptem, l’acceptem per a tot i si no, no l’acceptem per a res. Nosaltres el vam 
acceptar i jo no critico aquest model, el que qüestiono és tot el que es va arribar a dir 
d’aquest model quan estàvem parlant d’una cosa que havia contractat un altre govern, 
que no és l’actual, per tant, no estem en contra d’això, tenim dubtes del fet que no es 
posin tots els llums a contractació, que és el que ens agradaria perquè d’aquesta manera 
tindríem tot el problema resolt. Asseguraríem tot el problema resolt a tot el municipi, el que 
ens preocuparia és que fruit d’això seguíssim tenint zones del municipi mal il�luminades 
perquè no arriba la baixa, és a dir que la millora que ofereixen les empreses no siguin els 
900 o potser els 800 o 700 per assegurar el que és la zona d’activitat del municipi i també 
mirant què ha passat en d’altres municipis, no hem tingut el temps suficient nosaltres per 
mirar el contracte en detall. Nosaltres hem vist que en d’altres municipis, ja d’inici es 
produeix una millora econòmica, una petita millora econòmica, que aquí la millora 
econòmica va lligada sobretot a que els possibles increments que puguin haver de la 
quota del preu de l’energia elèctrica, evidentment, seran menors, si els apliquem sobre 70 
i pico mil euros, que és la base nova, que si els apliquem sobre els 250.000 € de la base 
anterior. Això és obvi, és un estalvi a futur, però també ho han comentat després, però a 
dia d’avui, a l’any 2014, en principi, l’estalvi serà només en quant a emissions, un estalvi 
des d’un punt de vista de sostenibilitat, que ja és important, però li mancaria l’estalvi 
econòmic i és aquest el tema que diem, home, hem vist que en d’altres municipis parlant 
d’un nombre de lluminàries similars a les nostres, una mica superiors, però no gaire, aquí 
estem en 4.200, a la vora d’unes 5.000 lluminàries, doncs parlen d’estalvis de 150.000 € ja el 
primer any. Fent tot el canvi. Llavors, davant d’aquests dubtes, nosaltres, evidentment, no 
votarem en contra d’això perquè ens sembla una millora, però el nostre vot serà una 
abstenció. 
 
Sr. Alcalde.-  Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández.  
Algun comentari, Josep Maria o Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- Molt breument, si realment una de les bones notícies de que avui intentem o 
tornem a tenir tots els llums encesos, per tant, aquesta és una bona notícia i és un dels 
objectius que busquem o segurament és el primer objectiu que busquem, eh?, que 
tornem a tenir tots els fanals cremant i en funcionament. Aquesta és una molt bona 
notícia. Durant el període del contracte, hi ha clàusules en el contracte que garanteixen 
que tots els elements que es canvien estan en garantia i, per tant, qualsevol defecte que 
pugui passar o que puguin tenir aquests elements, s’haurà de substituir els elements sense 
càrrec. Estem parlant de tot el que és led, que hi haurà una bona part que es canviarà a 
led i tot el que és el circuit, el driver que em sembla que li diuen en l’àmbit tècnics que és 
la llumenera del fanal. Tot això està en garantia durant tot el període del contracte, per 
tant, amb això també tenim un estalvi garantit, millor dit, no durant el període del 
contracte, perquè el contracte de 15 anys i mig encara tenim un any més de garantia. 
Això està en clàusules del propi contracte. Realment en l’àmbit econòmic està treballat i 
hem buscat que no surti, que el municipi surti guanyant, no?  
Respecte a afirmacions, com per exemple que altres municipis han tingut estalvis inicials 
de 150.000 € és veritat, però és que nosaltres tenim estalvis inicials de 173.000 € . És a dir, 
que el nostre estalvi és superior a aquest estalvi que comentava el Sr. Fernández. El que no 
es diu i nosaltres sí que ho diem és que aquest estalvi és el que s’inverteix, és el que serveix 
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per canviar allò que canviem, per tant, nosaltres estalviarem 173.000 € a l’any i amb 
aquests diners que ens estalviem en consum energètic, paguem els llums que hem canviat 
que són aquests 4.000  i pico en total, per tant, realment, nosaltres d’entrada ja estem 
estalviant més de la quantitat que vostè havia comentat i, a més a més, hem de tenir en 
compte que venim d’una època en la qual amb un sistema diferent, doncs hem estalviat 
molts diners 90.000 € un any i 70.000 i pico l’altre any. Nosaltres ja venim d’una època en la 
qual el nostre consum energètic és inferior a la mitja de municipis veïns perquè hem fet 
una actuació que ens hem vist forçats a fer-ho perquè resulta que o apagàvem la llum, 
resulta que hauríem de  pagar no només la que hem apagat, sinó la resta perquè les 
companyies energètiques volen cobrar. Hem de dir també i és una dada que abans no 
he comentat perquè el contracte té moltes xifres, no?, però amb aquests 3 milions 100 i 
pico mil d’import del contracte més IVA també està inclòs el manteniment que 
actualment estem pagant i aquest manteniment és bo que sabem que quan la Diputació 
faci aquest estudi de costos que ha de fer segons la Llei ARSAL per saber quins són els 
contractes o els costos de  serveis idonis o els costos de serveis idonis, doncs nosaltres 
estem molt per sota de la mitjana amb aquest servei, concretament, el preu unitari de 
manteniment de la Roca, d’aquest municipi, és de 18,95 €, quan la mitja és de 27,32 €. 
Tenim un bon contracte de manteniment. Ja tenim un bon contracte de manteniment  i el 
tenim perquè fa uns anys ja es va negociar molt bé un bon contracte de manteniment. 
Aquest i els altres que en el seu moment vam renegociar a la baixa perquè aquest 
Ajuntament no podia pagar els imports que teníem contractats. Amb això acabarem amb 
aquestes zones del municipi mal il�luminades, com deia el Sr. Fernández i la resta de 
portaveus de grups i home, no m’estendré gaire en aquest punt perquè no vull entrar en 
polèmica, eh? La comparativa amb el pavelló, tot i que pot semblar el mateix, no ho és. 
Jo he dit abans i ho he dit expressament, perquè crec que és important, que l’Ajuntament 
no invertirà ni un euro més del que ja s’està gastant. Això que avui proposem que s’aprovi 
no suposa un sobrecost pel pressupost de l’Ajuntament. No és un sobrecost amb una 
factura anual que sí que és el que suposava un pavelló de 5 estrelles, com és el que el es 
va fer aquí, que és el segon, segons diuen, de vegades diuen el primer, més car de tot 
l’estat. Nosaltres anem a un sistema conegut. Tot i que és conegut, hem de dir que serem 
fins a cert punt pioners amb el tractament del contracte a través d’una empresa de 
serveis energètics. Es parla molt, però la pròpia Diputació, ens diu que no deixarem de ser 
pioners en tot això. És un bon sistema, reconegut a tota Europa. No ha de suposar 
sobrecost a l’Ajuntament que això, avui en dia, per aquest equip de govern i crec que per 
a tots és un tema important. Aquest nou contracte no ha de suposar sobrecost al 
pressupost i això actualment ens ho hem de mirar i molt. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez . Obro un segon torn de rèpliques.  
Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Sr. Gil.-  Sí, per la part que ens toca a nosaltres per les reiterades queixes del tema del 
pavelló, només dir que, evidentment, hi ha una petita diferència molt important i és que, 
probablement, teníem uns ingressos de primera que tothom ja els voldria tenir amb el 
tema de l’edificació i de tot el que es movia en aquest poble i, probablement, ens 
podíem haver permés un altre tipus de pavelló i un altre tipus de finançament. En la 
actualitat, malauradament, això no és possible perquè els ingressos d’aquest municipi, 
això no és possible perquè els ingressos d’aquest municipi són els que són. Si tinguéssim uns 
ingressos de primera, ja els ho dic que nosaltres no estaríem gens d’acord amb un tema 
com aquest, però malauradament, això és com en aquell moment en què es va haver de 
prendre la decisió d’apagar llums, vam dir que estaríem d’acord amb això perquè no 
se’ns retallés amb altres coses, nosaltres vam tenir aquest comentari. Per altre banda, 
nosaltres sempre que ens han dit el tema de les llums i nosaltres ens hem vist involucrats en 
aquest tema perquè vam estar-hi d’acord. Sempre els hem dit opcions per no haver 
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d’apagar llums i rebaixar aquests preus, diguem-ne o aquestes quantitats i la resposta 
sempre era que no estàvem a l’equip de govern, nosaltres tampoc, però creiem que en 
aquell moment havíem de donar una alternativa o agafar-ho així. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil.  
Algun comentari més, Sr. Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Quan jo he parlat de l’estalvi d’altres municipis de 150.000 €, era un cop fet 
el balanç. Un cop fet el balanç, 150.000 € més, és això al que em referia, per tant, a 
aquests 150 que jo deia d’altres ajuntaments, aquests 173 el diferencial ja estava 
incorporat, per tant, eren nets. Perquè aquí nets, l’estalvi és zero, que vostè mateix ho ha 
comentat. En aquests moments, el que fem és que el que baixem del cost de llum, ho 
destinem a la inversió, és el que fem aquí. En altres llocs, fet això, queda un superàvit de 
150.000 € anuals. Això és al que em referia. Això és el que li comentava, el municipi de 
Cunit, per exemple, ja li dic perquè no costa, d’acord. I aquí estem parlant de 5.000 
lluminàries, aquí estem parlant de 4.200. Jo no vull dir que hagi de ser aquest import, però 
sé el que parlava i no m’estava equivocant amb el que parlava,potser no m’he explicat 
bé, però sé el que parlava. Estava parlant de 150.000 € nets d’estalvi. Aquí n’hi ha 173.000 
€, però que s’utilitzen per això.  
 
Al marge dels debats que hem tingut amb el pavelló i seré molt d’això, del cost, del 
finançament i això sobre el cost del finançament i això, també es va qüestionar el model 
de contractació i és aquí on jo anava. Senzillament això i aquí el model de contractació 
que utilitzem és el mateix. No tenim cap problema nosaltres amb el model de 
contractació, perquè és un model utilitzat per moltes administracions públiques i ens 
alegrarem molt perquè és l’objectiu de tots si aquest contracte ens permet obrir tots els 
llums. I si al final no s’aconsegueix també els diríem que hem punxat una mica. Tant de bo, 
el nostres objectiu seria que punxéssim perquè l’objectiu de tots és que els veïns tinguin el 
millor servei possible, però amb aquest model que posem hi ha un risc que això no passi. És 
senzillament el que comento. Estarem contents si quan tornem a passar per ple la 
contractació, la baixa, les millores assumeixen, ja no dic els 900, dic els suficients perquè 
tots els nuclis on hi ha activitat al municipi tinguin la il�luminació que necessiten. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Jo per cloure aquest punt faré algunes 
puntualitzacions , tant el Sr. Dani Martín com el Sr. Carles Fernández han parlat de bona 
notícia o de gran notícia i concretament el Sr. Dani Martín com a gran noticia s’ha referit a 
tornar a encendre tots els llums. Jo no vull entrar en polèmiques tampoc, però 
m’agradaria puntualitzar que estem davant d’una molt bona notícia com ha dit el Manel 
Álvarez, sobretot des d’un grup de caràcter mediambiental. Crec que una molt bona 
notícia no és només encendre tots els llums, sinó és generar un estalvi energètic, generar 
millora d’eficiència energètica, reduir la contaminació tant lumínica com de 
contaminació de CO2 a l’atmosfera i això és una molt bona notícia. Això són polítiques 
mediambientals a part de polítiques d’estalvi energètic i econòmic. Puntualitzacions que 
vull fer:  
 
En una licitació d’aquest tipus, els tècnics estimen que dels 947 fanals que ara estan 
apagats, probablement es puguin arribar a cobrir un 70 %. Això són 663 fanals que 
pràcticament, amb l’experiència d’altres licitacions són els que és molt probable que 
entrin en la major part de les empreses que es presenten a aquesta licitació. Evidentment, 
alguna empresa pot anar una mica més lluny i té més possibilitats d’adjudicació, però 
partim d’un mínim de que hi ha realment un volum molt important de llums apagats que 
també entrarien en la licitació considerant-se aquestes millores com una baixa. La resta 
que són aquests 300 i escaig llums que quedin pendents, n’hi ha una trentena que formen 
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part del projecte del carrer Catalunya, que no estan, que estan doblats d’alguna manera, 
perquè l’auditoria els ha tingut en compte a tots,, per tant, aquest tindrien un altre 
mecanisme de finançament i els 200 i escaig que quedin fora si és que es produeix això, 
tal com ho estic dient, finalment, amb subvencions de l’Instiutut Català de l’Energia es 
podria anar canviant i recentment paulatinament. Amb tot això, què vull dir? Que hi ha un 
estalvi que ens estem oblidant i no s’ha dit i és que hi ha 72.000  €. Quan el Sr. Carles 
Fernández, ens parla del municipi de Cunit que estalvia d’inici  150.000 e sobre uns 5.000  
fanals, ens falta una dada, ens falta saber què paguen ara pel cost de l’energia. Això ho 
sabem nosaltres, en el municipi de la Roca paguem 250.000 € i paguem 250.000 € perquè 
no en tenim més. I des de fa anys, hem congelat aquesta partida i hem sortejat el cost de 
l’energia com hem pogut. S’ha dit en una de les primeres intervencions que aquesta 
apagada havia anat a costa dels serveis dels ciutadans. Tot el contrari, gràcies a aquesta 
apagada s’ha pogut mantenir el servei dels ciutadans. Gràcies a aquesta apagada s’ha 
pogut garantir altres serveis dels ciutadans. Aquest no, però és que no h havia més diners i 
aquesta és la presa de consciència que hem de tenir tots molt clara. No ens ha agradat a 
ningú, i a aquest alcalde el que menys, tenir fanals apagats, però jo diumenge vaig estar 
en un municipi governat pel PSC, molt a prop d’aquí, Canovelles concretament , amb les 
etiquetes de fanal apagat per estalvi energètic. Per què? Perquè tots hem hagut 
d’afrontar situacions molt dures i les hem hagut d’afrontar. Gràcies a l’apagada selectiva 
s’ha pogut garantir altres serveis als ciutadans que si no s’haguessin hagut de retirar, per 
tant, hem hagut de prioritzar quin era millor i quin no. Què més? Important l’estalvi que 
genera va tot destinat a l’amortització de la inversió, però és que aquest estalvi s’està 
pagant ara en consum de l’energia. Aquesta és la gran diferència amb el pavelló. Amb el 
pavelló no hi ha un mecanisme de finançament. És una partida que entra de cop en el 
pressupost municipal i que gairebé és un 5% del pressupost municipal i que gairebé és un 
5% del pressupost municipal, gairebé 500.000 €. És una partida que entra sense cap 
mecanisme d’autofinançament, no se sap com es paga, es paga com es pugui amb els 
impostos del ciutadans, evidentment. Ara que estem pagant? Estem pagant el cost de 
l’energia. Què fem amb aquesta actuació? Deixem de pagar el cost de l’energia. Què 
fem amb aquesta actuació? Estem pagant el cost de l’energia i paguem uns llums molt 
més eficients, que no contaminen, que ens garanteixen millors nivells lumínics i sobretot, 
que ens garanteixen l’estalvi futur. L’energia s’està apujant , 8, 10 14%. Ens estem trobant 
amb unes patacades importantíssimes. Si no ataquem aquest problema, la partida de 
250.000 €, ja és insuficient. Què farà falta l’any que ve? L’altre, l’altre i l’altre si no parem 
aquesta sangonera. Són diners que ja tenim i que destinem a aturar això. L’estalvi que 
genera és energètic i de retruc econòmic. Al ser energètic es manté estable en el temps. 
Passem a consumir un 80 % menys, per tant, a partir d’aquest estalvi de consum, 
generarem l’estalvi de cost, l’estalvi econòmic i quan es produeixin aquestes pujades del 
8, del 14, com ens hem trobat en els anys anteriors, ja no van sobre el 100 %, si no que van 
sobre el 20 % que ens queda ja de consum, per tant, aquestes pujades seran molt inferiors 
si eren les que tindrem controlades per anys futurs si no es preveu una millora substancial 
de l’economia com s’està veient, per tant, resumint, estem davant d’una molt bona 
notícia des del punt de vista de política mediambiental, de protecció del medi ambient, 
de complir normativa i de tenir el municipi modernitzat i en condicions i han anunciat 
alguna abstenció i espero que la major part dels grups se sumi a aquesta iniciativa perquè 
realment el que estem fent és una gran tasca de servei als ciutadans que tot el consistori, 
d’alguna manera, haurà d’assumir perquè els propers 15 anys d’amortització és un 
contracte llarg i és un contracte que d’alguna manera ha de formar part del que és 
aquest ajuntament.  
 
Passem a votació? 
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Es conclou el debat i s’aprova, per 10 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups 
municipals de CIU, d’ICV-EUIA, d’ERC i del P.P,  i 6 abstencions, manifestades pels regidors 
del grup municipal del PSC, el dictamen que, literalment, diu: 
 

“En data 14 de març de 2014 l’Enginyer de serveis ha formulat informe pel que 
manifesta que el vigent contracte de manteniment de l’enllumenat públic finalitza el 
mes d’agost de 2014 i, per aquest motiu, el tècnic considera necessària la licitació 
per a la contractació del servei de millora, manteniment i conservació de 
l’enllumenat públic exterior del municipi de la Roca del Vallès. 
 
L’import anual màxim fixat per a la present contractació és de 209.342,29 euros, 
exclòs l’IVA, amb una durada prevista de quinze (15) anys, més sis (6) mesos per a la 
realització de la inversió de millora d’eficiència energètica, prorrogable d’any en 
any, amb un màxim de dos anys més, més els sis mesos d’inversió de millora.  
 
El valor estimat del contracte és de 3.173.192,21 euros. 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès està amb el Pressupost per a l’exercici 2013 
prorrogat en els termes previstos a l’article  169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. En 
aquest sentit, l’import total dels recursos ordinaris ascendeix a 10.168.970,26 euros, 
quedant fixat el llindar del 10 % en 1.016.897,03 euros.   
 
Pel que respecta a les prestacions que es pretenen contractar, el Pressupost 
municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2013, en situació de 
pròrroga reglamentària per al vigent exercici de l’any 2014, en els termes previstos a 
l’article 169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, incorpora l’aplicació pressupostària 
codificada número 06/65.21000 Manteniment servei enllumenat, amb crèdit suficient 
per suportar la despesa estimada de l’any 2014 realitzant-se, en conseqüència, la 
corresponent reserva de crèdit. 
 
En l’aprovació del Pressupost municipal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a 
l’any 2015 i següents, s’haurà de dotar de crèdit suficient per donar compliment a les 
obligacions que comporten l’aprovació d’aquest expedient de contractació. 
 
S’han emès els informes de Secretaria i d’Intervenció en relació, respectivament,  a 
l’adequació dels plecs de clàusules administratives particulars a la legislació vigent 
sobre contractació del sector públic així com respecte de la previsió d’existència de 
crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals que corresponguin.  
 
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que 
estableix la Disposició Addicional Segona i als articles 19.b, 109, 138, 142 i 
concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple, de conformitat amb la Disposició 
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR i APROVAR l'expedient de contractació dels serveis de millora, 
manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi de la Roca 
del Vallès, per un import fixat com a màxim de 3.173.192,21 euros (desglossat en un 
import de 209.342,29 euros anuals), IVA no inclòs, i quinze anys més sis mesos de 
durada. 
 
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques particulars que regiran aquesta contractació. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa derivada d’aquesta contractació, pel que fa a 
l’anualitat 2014, a càrrec de la partida 06/65.21000 Manteniment servei enllumenat. 
 
No obstant, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de 
crèdit adequat i suficient per al finançament de les obligacions derivades del 
contracte als exercicis posteriors. 
 
Quart.- CONVOCAR licitació, per procediment obert, tramitació ordinària, per a 
l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, i, a aquests 
efectes, PUBLICAR l’anunci de la licitació en els diaris oficials corresponents, perquè 
en el termini que s’estableixi en l’esmentat anunci, els interessats puguin presentar les 
proposicions que considerin pertinents. 
 
Cinquè.- DELEGAR en l’Alcaldia la potestat per efectuar el requeriment de la 
documentació esmentada a l’article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011.  
 
Sisè.- COMUNICAR el present acord a la Intervenció municipal i al servei  municipal 
corresponent.” 

 
 
B-2. Ratificació inicial de l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de 
la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral de data 20 de novembre de 2013 
 
Sr. Alcalde.- Passem al segon punt de l’ordre del dia que tracta de la ratificació inicial de 
l’expedient de modificació dels estatuts del consorci del Parc Serralda Litoral aprovat 
inicialment per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de 
data 20 de novembre de 2013. 
 
Bé, aquest punt l’explicaré jo mateix fins i tot com a president del Consorci del Parc, 
diversos ajuntaments ja han fet aquesta aprovació. Per normativa, quan es produeix una 
modificació dels estatuts del Consorci del Parc, cal que tots els ens consorciats, que són 14 
municipis, 2 consells comarcals, Vallès Oriental i Maresme, Diputació de Barcelona i  
Generalitat de Catalunya. És una aprovació que té una certa dificultat i, sobretot, té una 
demora en el temps perquè ha de passar per molts òrgans decisoris. La modificació en sí 
és molt petita. No afecta a grans punts, però sí que té alguns punts a saber. Hi ha un 
canvia de domicili el consorci està ara desenvolupant unes obres a la Masia de Can 
Magarola a Alella, que serà la nova seu, per tant, abandonem la seu de Cabrera, on 
s’està pagant un lloguer. Un lloguer que, en el futur, ens estalviarem amb el conveni que 
es va signar en el seu dia a la Masia d’Alella. Donarem vida i servei a la Masia de Can 
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Magarola i situarem allà, en un punt que és porta d’accés al parc on es permet 
estacionar els vehicles que utilitzen els guardes i els vigilants, de manera que també 
estalviem els lloguer dels pàrkings que tenim ara a Cabrera i tot això fa que calgui canviar 
la raó del domicili del Consorci. 
 
Es modifica també la composició  del consell plenari que concretament, estarà integrat 
per un representant de cadascuna de les institucions membres del consorci, designats 
lliurament entre els seus càrrecs electes o entre el seu personal tècnic. Això té a veure amb 
la dificultat que ens hem trobat, en els darrers anys, que molts ajuntaments no poden 
enviar representant en funció dels horaris en què es desenvolupin els consells plenaris. 
Llavors es fa extensiu a què el personal tècnic pugui venir com a suplent del càrrec electe, 
de manera que els ajuntaments puguin estar tots ells representats en els consells plenaris. Sí 
que de facto, existeix, hi ha una vicepresidència, però en altres mandats no hi ha hagut 
vicepresident perquè en sí no estava definit i quedava reduït a un president que en 
absència d’ell no quedava clar qui fer les presidències.  Es defineixen bé els òrgans de 
govern del consorci que són Consell plenari, presidència que ja existia fins ara, la 
conselleria delegada de Diputació que ja hi era i la direcció gerència que no estava 
decidida. Es defineix el concepte de direcció gerència que no estava definida i les seves 
funcions es defineixen a l’article 17 les competències de la direcció de gerència i aquest 
és el darrer article de la modificació. Una modificació que té uns punts estratègics. És molt 
probable que amb la Llei ARSAL, la Llei de sostenibilitat i racionalització de l’administració 
local calgui aprovar una altra modificació dels estatuts en breu si aquesta llei va endavant 
perquè en aquest moment està vigent si no atura res el recurs de constitucionalitat que 
han presentat els ajuntaments, però en principi, de moment anem a tirar endavant 
aquesta modificació d’estatuts en breu si aquesta llei va endavant. Bé, en aquest 
moment, està vigent, si no atura res el recurs de constitucionalitat que han presentat els 
ajuntaments, però en principi, de moment, anem a tirar endavant aquesta modificació 
d’estatuts i si fos necessari en un futur ja es faria la segona modificació. Passo paraula als 
diferents grups?  
 
Algun Comentari?  
 
Passem a votació?  
 
Es conclou el debat i s’aprova el dictamen, per unanimitat, el qual, literalment, diu: 
 

“El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel 
Consell Plenari de 20 de desembre de 2006, publicats al BOPB núm. 3 de 3 de gener 
de 2007 i vigents des de l’endemà de la seva publicació. 
 
Transcorreguts més de sis anys des de la seva entrada en vigor alguns aspectes 
recollits en els mateixos han quedat desfasats des del punt de vista de l’evolució 
organitzativa, i d’altres cal que siguin actualitzats en favor del rigor i realitat 
administrativa. 
 
El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en sessió ordinària 
celebrada el 20 de novembre de 2013, ha adoptat l’acord de d’aprovació inicial de 
la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que 
incorpora l’actualització del seu àmbit territorial de gestió, de la seva organització 
de funcionament i administrativa d’acord amb el text del dit acord ha aprovat 
inicialment la modificació dels seus Estatuts. 
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En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació 
dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 
requereix l’acord del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administracions que en 
formen part, acordada amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera 
que els ens participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter 
definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació 
pública pel període de 30 dies. 
 
Vistos els articles 10.20 i 47 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell 
Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de data 20 de novembre de 
2013, que incorpora l’actualització del seu àmbit territorial de gestió, de la seva 
organització de funcionament i administrativa d’acord amb el text que s’incorpora 
com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
a efectes de presentació d’al�legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 
 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral pel cas que 
durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 
suggeriment. 
 
CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal 
que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació 
dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit 
d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la 
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci del Parc de la Serralada Litoral, 
als efectes escaients.” 

 
 
 
B-3. Aprovació dels 2 dies festius addicionals d’apertura per als comerços del municipi de 
la Roca del Vallès.  
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Sr. Alcalde.-  Passem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació dels 2 dies 
festius addicionals d’apertura per als comerços del municipi de la Roca del Vallès.  
 
Té la paraula el regidor de promoció econòmica i comerç, el Sr. César Alcalá. 
 
Sr. Alcalá.- Gràcies, Sr. Alcalde. Amb la Llei 3/2014, de 19 de febrer, s’aproven els 8 dies 
que podran obrir els comerços aquest any i dóna la potestat a tots els ajuntaments per 
poder marcar 2 més perquè es puguin obrir els comerços els diumenges... no se sent? Ara? 
Deia que la llei deia que hi ha 8 dies per poder obrir els comerços, més 2 més que té la 
potestat els ajuntaments. Aquí proposem fer com a  festa el 8 de juny i el 13 de juliol. EL 8 
de juny perquè és el diumenge abans del segon dilluns de pasqua i el 13 de juliol perquè 
és el segon diumenge de rebaixes. Aquests dies s’han consensuat tant amb la Roca 
Village com amb el COR, l’Associació de Comerciants de la Roca i res més passaríem 
aquest punt. 
 
Sr Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá.  
Algun comentari? 
 
Passem a votació 
 
Es conclou el debat i s’aprova el dictamen, per unanimitat, el qual, literalment, diu: 
 

“Vista la llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a 
determinades activitats de promoció, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 6568, del dia 24 de febrer de 2014. 

Atès que aquesta llei vol preservar el model comercial català, el dret dels 
treballadors autònoms i assalariats del comerç a la conciliació de la vida laboral i 
familiar, i el dret dels ciutadans a disposar d’una oferta diversificada en un entorn de 
proximitat i, en tant que consumidors, a disposar de referències clares i veraces sobre 
les característiques i la procedència dels productes que els són oferts en rebaixes o 
en la modalitat de venda d'excedents (o outlets). 

Atès que en aquest context, la regulació dels horaris comercials i la preservació de la 
claredat i la transparència en les activitats de promoció de vendes es fonamenten 
en la voluntat de protecció de l’entorn urbà i dels consumidors, que són objectius 
expressament reconeguts com a raons imperioses d’interès general per la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per la Directiva 
2006/123/CE, de serveis en el mercat interior. 

Atès l’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, on es disposa que el nombre de 
diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments comercials és de 
vuit l’any, i que cada Ajuntament ha de fixar dos dies festius més per al seu àmbit 
territorial, que s’han de comunicar d’acord amb el que estableixi una ordre del 
departament competent en matèria de comerç. 

Atès l’Ordre EMO/36/2014, de 25 de febrer, per la qual s’estableix el calendari 
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2014 i 
2015, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6571, de 
27 de febrer de 2014. 
 
Atès l’article 6 de l’Ordre EMO/36/2014 abans assenyalada, on es disposa que als 
efectes del que preveu l’article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, els 
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ajuntaments, amb l’acord de l’òrgan previ competent, han de comunicar, davant la 
Direcció General de Comerç, els dos dies festius addicionals d’obertura comercial 
autoritzada aplicable al seu àmbit territorial municipal. Les comunicacions 
preceptives s’hauran de presentar, pel que fa a l’any 2014, abans del 31 de maig. 

 
Vist l’informe de la tècnica de Promoció Econòmica de l’Àrea de Servei i Atenció a 
les Persones de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, on es proposa que els dos dies 
festius addicionals d’obertura comercial per l’any 2014 siguin el 8 de juny i el 13 de 
juliol. 
 
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 que els dos dies festius addicionals d’obertura comercial 
autoritzada per l’any 2014 siguin el 8 de juny i el 13 de juliol. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Comerç del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i a l’Àrea de 
Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com a Dret 
sigui possible per a l’execució d’aquest acord.” 

 
 
 
 
B-4. Aprovació de la moció: “Per la sanció dels immobles permanentment desocupats 
propietat d’entitats financeres i altres grans empreses”, presentada per la plataforma 
d’afectats per la hipoteca.   
 
Sr. Alcalde.- Passem al quart punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació de la 
moció: “Per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats 
financeres i altres grans empreses”, presentada per la plataforma d’afectats per la 
hipoteca.   
 
Aquesta moció que acceptem tots els grups. S’ha debatut en comissió informativa i 
finalment l’acceptem tal com l’ha presentat la plataforma sense esmenes, per tant, no hi 
ha cap dificultat. En tot cas, l’explico jo mateix si els sembla als diferents portaveus dels 
grups. Em salto la introducció que és coneguda per tots i en tot cas, passo als acords:  
 

Primer.- Manifestar el compromís d’endegar mesures municipals en base a la 
legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb 
l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència 
habitacional.  
 
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament 
existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la 
desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la 
llei 18/2007. 
 
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i 
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, 
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començant pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. 
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de 
l’administració i l’atorgament d’audiència a l’interessat, o bé realitzant una 
inspecció física des de l’administració.  
 
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran 
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de 
desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, 
d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir 
al propietari que  cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de 
les activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la 
finalització d’aquesta situació.  
 
Cinquè.-Imposar fins a 3  multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i 
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el 
termini fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble. 
 
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es 
mantingui la desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a 
corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1. h de la LDHC. 
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb 
la mateixa finalitat, dins del marc de les seves competències. 
 
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.” 

 
 
Bé, doncs obro un torn de paraules.  
Sr. Dani Martín? 
 
Sr. Martín.- A ver con brevedad. Yo creo que es una buena noticia. Es un acto simbólico 
como ya se dijo cuando se presentó en el mes de enero, pero nosotros  creemos que a 
partir de este momento además se abre un momento importante y es que cuando 
aprobemos las ordenanzas fiscales también tendremos que ser capaces de establecer en 
las ordenanzas fiscales qué tasas de penalización se va a establecer y con qué criterios. 
Yo, básicamente y resumiendo, es una muy buena noticia porque nos posicionamos con 
la mayoría de ayuntamientos de Catalunya que están en camino de establecer una línea 
en la cual hemos dicho basta. Basta a las entidades financieras y a todos aquellos que 
están especulando con la vivienda. Yo creo que todos también, como he dicho antes, 
debemos de estar contentos de aprobar esta moción. Gracias 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani MArtín.  
Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya?  
 
Sr. Gil.- Sí, afegir-me a tot el que ha dit el company Dani i també que en un poble, on 
habitualment qualsevol moció ens porta a algunes discussions que no arribem enlloc en 
aquesta vam discutir també per realitats i per diferents punts de vista i diferents versions 
d’analitzar en realitat la pròpia moció, però que al final vam ser capaços de dir i entendre 
que té un simbolisme i que nosaltres també hem de ser capaços d’actuar amb 
coherència, però alhora també defensar tot el que se’ns demana per una part de la 
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població que està movent aquest tema i que realment el que estan demanant  és una 
cosa lògica i que nosaltres com a representants electes del poble també ens hem de 
posar al costat. Si aconseguim, a més a més, que es faci per unanimitat, doncs crec que 
és una gran notícia. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Cesar Alcalá? 
 
Sr. Alcalá.- Tal com van dir a al comissió informativa, nosaltres votarem afirmativament, 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies,Sr. Cesar Alcalá.  
Sr. Manel Cotés, en nom del PSC. 
 
Sr. Cortés.- Sí, per a nosaltres també és molt bona notícia. Ens sumem al que ha dit el 
nostre company el Dani Martín Oller, d’Iniciativa i al que diu Esquerra Republicana. Ara bé, 
sense necessitat de modificar la moció, el que nosaltres volem demanar a l’equip de 
govern és un compromís. És un compromís sobre el punt cinquè, que en cas que es 
recaudés alguns diners per aquestes sancions que es oposarien, doncs que vagin destinats 
íntegrament a ajudes socials per la gent del municipi, és l’única cosa que li demanem.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Cortés.  
Bé, jo comento una mica el posicionament també del nostre grup. Nosaltres estem 
totalment d’acord amb la moció. En el seu dia, vam plantejar la dificultat, com a govern 
d’un Ajuntament petit que podem tenir a l’hora de fer inspecció i a l’hora de poder 
controlar la situació d’aquests immobles que es troben deshabitats. Tenim poques dades, 
tenim pocs serveis d’inspecció al carrer, per no dir cap, no tenim zeladors i, per tant, no 
serà fàcil aquesta tasca. També, imposar les multes que fixa la llei. Evidentment, les fixa la 
llei i estem totalment d’acord, però per exemple, el municipi de Terrassa que ja s’està 
trobant, en aquest moment, amb la contrapartida de les entitats bancàries que presenten 
al�legacions i acabaran presentant contenciosos . Quan un ajuntament petit s’enfronta a 
contenciosos, la situació pot ser complicada. Aquests són els dubtes que li havíem 
plantejat nosaltres. Nosaltres el compromís és que si realment s’arriba a imposar aquestes 
multes perquè això hem de seguir la normativa de la Llei d’accés a l’habitatge i per 
demostrar que un habitatge està buit són 2 anys i que no es produeixi una causa 
justificada de perquè està buit aquell habitatge, per tant, hem de fer tota una feina 
estricte de control perquè no ens trobéssim que això se’ns gira en contra i això, nosaltres 
des del rigor que ens obliga la posició de govern, hem de dir aquestes coses. Nosaltres 
estaríem totalment d’acord i posaríem a tall d’exemple unes dades que cal conèixer. Els 
serveis socials de l’Ajuntament de la Roca estan molt sensibilitzats i políticament ho estem 
també i per exemple, l’any 2013 s’ha ajudat a 48 famílies en concepte de lloguer i s’ha 
ajudat a 60 famílies en concepte de subministrament energètic dels seus habitatges, per 
tant, estem parlant de 30.000 € destinats a aquests conceptes durant l’any 2013. Això 
sense entrar en la tarificació social, que han demanat 31 famílies i on també hi ha hagut 
una sèrie de bonificacions en els IBIS. 20 famílies han estat orientades per demanar ajut de 
lloguer a la generalitat durant l’any 2013. S’ha fet mediacions de lloguer entre 7 famílies i 
propietaris i s’ha tramitat ajuts de deute per impagaments de lloguer i hipoteca a la 
Generalitat se n’ha tramitat 8, per tant, estem treballant al costat de les persones. Estem ja 
des del primer moment i evidentment, si hi ha més recursos, més recursos que destinarem, 
però també tenim detectat que els recursos que tenim són suficients. Estem donant ajuda i 
sortida a les persones que ens ho demanen, ningú queda fora. Estem ajudant a tothom i 
amb algunes persones hem parlat i saben que estem en aquesta línia i és una línia que no 
és només la nostra, també es la del Govern de la Generalitat de Catalunya, algunes 
dades que tinc aquí, a l’any 2013, s’ha ajudat a 45.000 famílies. 45.000 famílies són moltes 
famílies, per tant, aquest problema que és greu, que és conegut, que sabem que està 
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afectant com una xacra molt greu a la nostra societat, doncs l’estem atacant. Un altre 
dels dubtes que plantejàvem és que nosaltres en el nostre municipi, els teixits de 
creixement urbanístic que vam tenir en els anys de bonança, en els 10 anys de bonança, 
fins fa 7 anys, ens han deixat immobles buits que estan en venda, que estan en processos 
concursals que van a parar a la SEREB, bé, tot un procés que anem seguint, que són 
immobles d’una certa mida i d’un cert standing, per dir-ho d’alguna manera, d’habitatge 
i que difícilment admeten un tipus d’ús social per la seva mida i la seva tipologia, pels 
consums que després generen, etc. i tot això és una problemàtica que haurem d’afrontar 
específicament i que no és la mateixa que poden tenir altres municipis no gaire llunyans i 
que estem parlant d’altres tipologies d’habitatge tipus bloc de pisos i no tipus cases 
adossades, cases pareades i xalets, que és el que ens trobem buits en algunes zones de 
creixement del municipi o solars, molts solars buits que tenim i que en aquest moment, 
aquests processos concursals estan acabant i estan anant a parar a entitats financeres 
que ja veurem què fan amb tot i això i que, evidentment, ja veurem què fan amb tot això i 
que, evidentment, haurem d’estar molt atents. No sé si hi haurà alguna altra intervenció? 
 
 
Sr. Cortés.- Sí, és una pregunta. És un sí o un no. Tinc molt clar que els Serveis Socials de 
l’Ajuntament estan funcionant dins de les seves capacitats, però jo només li dic: agafa 
aquest compromís sí o no? 
 
Sr. Alcalde.- És que he dit que sí. 
 
Sr. Cortés.-  Ah, d’acord és que no l’havia sentit. 
 
Sr. Alcalde.- Doncs ho he dit clarament. 
 
Sr. Cortés.- Disculpes. 
 
Sr. Alcalde.- Molt bé.  
Alguna altra intervenció?  
 
Passem a votació?  
 
Aprovada per unanimitat. 
 
Es conclou el debat i s’aprova el dictamen, per unanimitat, el qual, literalment, diu: 
 

“INTRODUCCIÓ  
 
L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, 
que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves 
necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la 
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.  
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l’Estat Espanyol i 
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dreta a un habitatge 
digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, 
pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.  
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 
2013, a l’Estat Espanyol, ja s’ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les 
quals 96.927 a Catalunya. Segons l’informe presentat pel Col�legi de Registradors de 
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la Propietat, només durant l’any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers 
habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments 
d’habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que 
encapçala tots els rànquings, tant d’execucions hipotecàries com de 
desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 
s’executen 45 llançaments al dia de mitjana.  
 
Ens trobem doncs davant d’una situació d’emergència habitacional que constitueix 
una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l’informe Emergencia 

Habitacional en el estado español, elaborat per l’Observatori DESC, aquesta situació 
es veu agreujada pel fet que l’estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge 
buit, 13.7% del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal 
d’habitatge de 2011- i amb un parc social d’habitatge clarament insuficient – menys 
d’un 2% de l’habitatge existent-.  
 
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera 
instància l’impacte social d’aquesta situació, en tant que les més properes a la 
ciutadania.  
 
El context descrit i la situació d’emergència en que es troba gran part de la població 
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatges als 
municipis. Una forma d’accés a l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat 
social dels que es veuen abocats a recorre-hi.  
 
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica 
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres  i les 
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. 
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d’execucions hipotecàries, 
es mantenen buits ja sigui a l’espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé 
perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la 
població. El resultat són milers d’habitatges destinats exclusivament a una funció 
especulativa, eludint la funció social que segons l’article 33 de la Constitució 
Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.  
 
Gran part d’aquestes entitats financeres han estat, d’una manera o altra, rescatades 
amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l’Estat a través 
del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d’actius a 
l’anomenat “banc dolent”, la Societat de Gestió d’Actius Procedents d ela 
Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no 
ha anat destinada a cobrir les necessitat de la ciutadania i els ajuts milionaris a la 
banca, molts d’ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social.  
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l’administració que possibilitin 
l’accés a l’habitatge de tots aquells ciutadans que se’n veuen exclosos, acomplint el 
mandat constitucional de l’article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que 
reiteren l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte 
Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC). 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de 
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de 
les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de l’habitatge, 
desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es 
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converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l’abast de l’administració per 
donar resposta a la vulneració del dret.  
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions 
locals, cal que els ajuntaments defensis l’autonomia municipal satisfent les 
necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que algunes 
corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les mesures de forment per facilitat 
l’ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat 
procediments sancionadors.  
 
L’article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix 
com a utilització anòmala df’un habitatge la seva desocupació permanent i 
injustificada.  Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquestes supòsits 
l’administració competent haurà d’obrir un expedient administratiu per realitzar els 
actes d’instrucció innecessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els 
que haurà de dictar una resolució.  
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les 
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels 
immobles. Tals com: l’aprovació de programes d’inspecció; la facilitació de 
garanties als propietaris d’immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la 
reparació de desperfectes; l’impuls de polítiques de foment de la rehabilitació 
d’habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l’Administració 
Pública per a que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de 
caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.  
 
Alhora, l’article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de 
qualitat del parc immobiliari mantenir l’habitatge desocupat un cop l’administració 
hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els 
articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada 
amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d’acord amb el que estableix 
l’article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de destinar al 
finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge.  
 
Finalment, l’article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s’han d’interpretar 
d’acord al context i a la realitat social en què s’apliquen. Un context, caracteritzat 
per una situació d’emergència habitacional.  
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el compromís d’endegar mesures municipals en base a la 
legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb 
l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència 
habitacional.  
 
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament 
existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la 
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desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la 
llei 18/2007. 
 
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i 
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, 
començant pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. 
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de 
l’administració i l’atorgament d’audiència a l’interessat, o bé realitzant una 
inspecció física des de l’administració.  
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i 
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran 
d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de 
desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, 
d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir 
al propietari que  cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de 
les activitats de foment que està duent a terme l’administració per facilitar-li la 
finalització d’aquesta situació.  
 
Cinquè.-Imposar fins a 3  multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i 
com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el 
termini fixat no s’ha produït l’ocupació de l’immoble. 
 
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es 
mantingui la desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a 
corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1. h de la LDHC. 
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb 
la mateixa finalitat, dins del marc de les seves competències. 
 
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats 
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.” 

 
B-5. Aprovació preus no tarifaris envers el contracte de gestió del servei públic de 
subministrament d’aigua potable. 
 
Sr. Alcalde.-  El cinquè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació preus no tarifaris 
envers el contracte de gestió del servei públic de subministrament d’aigua potable. 
 
L’explico jo mateix. Bé, aquest es tracta d’uns preus que ens ha demanat el concessionari 
de subministrament d’aigua potable, Sorea, que fan referència a situacions de frau que es 
puguin produir en el municipi, concretament: aprovació de preus no tarifaris corresponen 
a condicionament de serveis per frau, és a dir, quan la companyia de serveis d’aigua, 
quan Sorea, que s’ha puntejat un comptador, que hi ha un consum inadequat que no 
passa per comptador, que hi ha un consum inadequat i que no passa per comptador, 
bàsicament, té una actuació que, d’alguna manera, vindria a ser pròxima sancionadora. 
Aquests preus que corresponen al servei d’aigua potable, són els que es transcriuen a 
continuació: 
 
 

Frau detectat en comptador 
(No inclou preu del comptador, si cal substituir-lo per manipulació. No inclou IVA) 
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Tasques d’aixecament d’acta, recollida de dades i documentació del frau.................280,08 euros 
Treballs administratius de comunicació, emissió de factura i gestió del cobrament......140,04 euros 
Restitució de la connexió a la situació correcte, incloent petit material........................... 96,49 euros 
Total........................................................................................................................................... 516,61 euros 
 
 
Frau detectat per escomesa 
(No inclou preu del comptador, si cal substituir-lo per manipulació. No inclou IVA) 
 
Tasques d’aixecament d’acta, recollida de dades i documentació del frau.................452,80 euros 
Treballs administratius de comunicació, emissió de factura i gestió del cobrament......140,04 euros 
Restitució de la connexió a la situació correcte, incloent petit material i treballs de reposició de 
paviment....................................................................................................................................619,12 euros 
Total........................................................................................................................................ 1.211,96 euros 

 
 
 
Aquest acord es comunicarà al Departament d’intervenció d’aquesta Corporació i 
exposarem els preus no tarifaris al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal. 
 
Comentaris?  
 
Cap comentari? Passem a votació? 
 
Ah, sí, esperem un moment a passar a votació. Ens esperem un moment que estiguem tots 
incorporats a la mesa.  
 
Passem a votació. 
 
Es conclou el debat i s’aprova el dictamen, per unanimitat, el qual, literalment, diu: 
 

“Vista la instància presentada per SOREA, com a empresa adjudicatària del servei 
d’abastament d’aigua potable al municipi de la Roca del Vallès, de data 21 
d’octubre de 2013 i número de registre d’entrada 6395/13, en la que sol�licita 
l’autorització i aprovació de dos preus no tarifaris corresponent a condicionament 
de serveis per frau. 
 
 

Vist que en data 2 de febrer de 2001 el Ple de l’ajuntament de la Roca del  Vallès va 
acordar adjudicar a Sorea la gestió del servei públic del subministrament d’aigua 
potable del Municipi de la Roca del Vallès, en regim de concessió administrativa, 
d’acord amb el Plec de prescripcions administratives, econòmiques i jurídiques que 
va regir el concurs. 
 
Vist que en data 6 de març de 2001 es va formalitzar  el contracte essent d’aplicació 
a partir del dia 1 d’abril de 2001. 
 
Vist l’informe de l’Enginyer Municipal, de data 19 de desembre de 2013, i que diu 
literalment el següent: 
 
“…/… 

Aquesta instància presentada anul�la la instància amb número de registre d’entrada 
6335 de data 18 d’octubre. 
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Revisada la documentació presentada, el tècnic que subscriu informa 

favorablement l’assumpte de referència i proposa comunicar-ho al departament 

d’intervenció per tal que emetin informe al respecte i es procedeixi, si s’escau, a la 
seva aprovació.” 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 17 de març de 2014, el qual, després de revisat i 
fiscalitzat l’expedient, conclou que es procedeixi a la tramitació del mateix. 
 
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 els preus no tarifaris corresponents a la concessió del servei 
d’abastament d’aigua potable del municipi de la Roca del Vallès, sol�licitats per 
l’entitat SOREA, S.A., els quals es transcriuen literalment a continuació: 

 
Frau detectat en comptador 
(No inclou preu del comptador, si cal substituir-lo per manipulació. No inclou IVA) 
 
Tasques d’aixecament d’acta, recollida de dades i documentació del frau.................280,08 euros 
Treballs administratius de comunicació, emissió de factura i gestió del cobrament......140,04 euros 
Restitució de la connexió a la situació correcte, incloent petit material........................... 96,49 euros 
Total........................................................................................................................................... 516,61 euros 
 
 
Frau detectat per escomesa 
(No inclou preu del comptador, si cal substituir-lo per manipulació. No inclou IVA) 
 
Tasques d’aixecament d’acta, recollida de dades i documentació del frau.................452,80 euros 
Treballs administratius de comunicació, emissió de factura i gestió del cobrament......140,04 euros 
Restitució de la connexió a la situació correcte, incloent petit material i treballs de reposició de 
paviment....................................................................................................................................619,12 euros 
Total........................................................................................................................................ 1.211,96 euros 

 
 
SEGON: NOTIFICAR aquest acord als interessats i comunicar-ho al Departament 
d’Intervenció d’aquesta Corporació municipal. 
 
TERCER: Exposar els preus no tarifaris en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en la 
web municipal.” 

 
 
 
Sr. Alcalde.- Hi ha una moció d’urgència que presenta el grup municipal del PSC de la 
Roca, referent a l’obertura dels patis de les escoles en horari no lectiu. Té la paraula el Sr. 
Manel Cortés, en nom del PSC. 
 
Sr. Cortés.- Bona tarda. Bé llegeixo textualment la moció: 

 
“MOCIÓ SOBRE LA OBERTURA DELS PATIS DE LES ESCOLES EN HORARI NO LECTIU  
 
 
Antecedents 
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La tarda del diumenge 2 de març de 2014 un grup d’adolescents del municipi van 
saltar la tanca del CEIP Pilar Mestres i van estar jugant en el pati. 
 
La Policia Local es va personar a l’escola i va demanar als joves que sortissin del pati. 
Tot seguit els va conduir fins a les dependències de la Policia Local on es va procedir 
a la seva identificació i posteriorment els propis adolescents van avisar als seus pares 
per tal que els anessin a recollir. 
 
Aquesta situació manifesta la manca d’espais d’esbarjo que tenen els adolescents 
del nostre municipi. 
 
En el nostre municipi ja han existit diferents experiències d’obertura dels patis dels 
centres escolars fora d’horari lectiu per poder facilitar un espai d’esbarjo als 
adolescents i joves. 
 
Propostes d’acord 
 
El Ple de la Roca del Vallès adopta els següents ACORDS: 
 
1.- Obrir els patis de les escoles i/o institut a la Roca i la Torreta en horari no lectiu, en 
especial els caps de setmana i període de vacances, per poder oferir un espai 
d’esbarjo als adolescents i joves del municipi.  
 
2.- Per tal de fer possible aquesta acció, contractar mitjançant plans d’ocupació 
persones aturades del municipi per tal de fer la vigilància de les instal�lacions mentre 
romanguin obertes.” 

 
 
Aquesta seria la moció amb la seva proposta d’acord. 
 
Faig una petita explicació. Nosaltres entenem que hi ha un reglament dels patis escolars 
que cal respectar, ho entenem, però considerem que l’actuació de la policia local va ser 
una mica excessiva. N’hi havia prou, al nostre entendre, en fer-los fora, sortir del pati i ja 
està. No calia fer-los passar vergonya amb una corda de presos fins a la comissaria local 
pel mig del poble. No calia i que després els mateixos adolescents i nois, haguessin de 
trucar als seus pares perquè els vinguessin a recollir a la comissaria. Atenent a l’aspecte 
pedagògic i educatiu dels tractes als joves que, en aquest cas, no el podem obviar 
perquè parlem d’educació i educació és cosa de tots i amb la repressió i el càstig, ens 
sembla que no anem enlloc. 
 
Demanem a tots els grups presents al ple que aprovin la moció perquè els joves tinguin un 
espai, on fins i tot, puguin jugar sense córrer riscos d’estar saltant tanques i que llavors es els 
puguin posar una denúncia no desitjada. Hem de pensar que tots tenim fills amb aquesta 
edat més o menys i qualsevol dia pot ser el nostre fill el que estigui dins de l’escola. Pensem 
i demanem  a l’Ajuntament que aquesta acció de l’obertura dels patis es podria fer sota 
el lema de l’escola és cosa de tots i crèiem que fora oportú avisar, en principi, als joves 
que ja tenen identificats d’aquesta acció de la policia local que es va portar cap a al 
comissaria i fer una nota informativa des de l’Ajuntament perquè es pugui repartir entre les 
escoles i l’IES i així tots els nois i adolescents del poble quedaríem entesos. Simplement.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Cortés.  
Sr. Dani Martín, d’Iniciativa per Catalunya Verds?  
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Sr. Martín.- Sí, como dice Manel, todos tenemos niños en edad y yo además de tener niño 
en edad, lo tenía dentro del patio del colegio, por lo tanto, digamos que sí que estaba. 
Evidentemente, el hecho de que unos adolescentes salten una valla para jugar o no jugar 
no hay que aplaudirlo ni tenemos que congratularnos. El número de los que saltaron o no 
saltaron, yo creo que no es lo importante. Lo importante es el número que tienen nuestros 
adolescentes para distraerse, para divertirse o para practicar cualquier deporte en un fin 
de semana en nuestro municipio. Eso es lo importante y eso es lo que creo que todos 
estuvimos de acuerdo en la comisión informativa de que estamos todos de acuerdo en 
que si la solución era abrir los patios de los colegios, pues que buscáramos esa solución. 
Creo que llegamos a ese acuerdo. El tema de lo que pasó ese día yo, la verdad, me lo 
tomé bastante a cachondeo para entenderenos bien, hasta que realmente mi hija me 
contaba luego a la vuelta, eso el hecho de venir andando desde la escola Pilar Mestres, 
en plan procesión, sin ser semana santa, me parece un poco vejatorio. Me parece, a lo 
mejor exageramos. Creo que so no se debe de volver a dar. A lo mejor también 
deberíamos estar pidiendo que los jóvenes que hicieron esa acción, recibieran su justo 
castigo también, eh? Una cosa no quita lo otro y como representantes del pueblo y 
votados por el pueblo, lo que tenemos que buscar es que esto no vuelva a pasar, que 
unos jóvenes tengan que saltar una valla para entrar en un recinto que en el momento en 
que está vallado es privado para hacer una actividad, eso es lo que no tenemos que 
volver a permitir y yo cuando salía con mi hija con la comisaría, había tres jóvenes que me 
lo dijeron, nosotros la semana que viene, volveremos a saltar porque es que no hay ningún 
sitio donde jugar y saltamos esta semana y volveremos a saltar la siguiente. O sea que 
puede venir la policía cada semana y nos va a llevar y eso es lo que no podemos permitir. 
Además es lo que ha dicho Manel, es una experiencia que en la Roca ya lo hemos hecho, 
con buenos y con malos resultados. Al final, la última experiencia es cuando Albert estaba 
en el gobierno y se abrió el patio del IES y el patio e la escuela de la torreta, si no recuerdo 
mal, eh? Y la verdad es que el uso, al final, era cero o casi cero o nulo, pero entonces, si 
un niño salta una valla, sí que puedo sancionar porque le estoy dando un instrumento y 
teníamos donde ir a jugar, ahora no. Si van a la plaza de la Era molestan, si van a la 
placeta molestan, si van al parque del Caprabo, los padres de niños más pequeños 
molestan y yo me pregunto, todos sabemos que históricamente, en la Torreta, mayores de 
edad saltan la valla para jugar un partido de futbol sala. ¿Cuántos se han detenido? ¿A 
cuántos se han llevado a comisaría? Yo creo que a nadie que yo sepa. Estamos todos de 
acuerdo. Tampoco tenemos que hacer aquí un panegírico, simplemente, gracias al grupo 
del PSC por presentar la moción y creo que no va más allá. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín.  
Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya? 
 
Sr. Gil.- No és tant la situació viscuda y el via crucis que se’ns ha explicat dels nois 
acompanyats per la policia. Entenc que la policia no va fer res per retenir-los perquè se’ns 
va explicar que ... estoy seguro que si no quieren no se les pierde nadie, per tant, si no 
volen fer res, diguem-ne utilitzant una potestat que poden tenir el agents i, per tant, aquí    
jo no hi entraria i si el que els diu el protocol és que els han de portar a comissaria, doncs 
els porten a comissaria, i ja està, per tant, jo aquí no hi entraria a més. Estan en un recinte 
privat que, en qualsevol moment, si no es fa cap altra intervenció per part de la policia, 
pot ser la directora del centre o la persona responsable qui demani explicacions. Per una 
altra part, estic totalment d’acord en què hi ha d’haver un espai que s’utilitzi també vaig 
dir que probablement, nosaltres ens podem posar d’acord en obrir un espai i que aquest 
espai no els sembli bé a aquest grup en qüestió i vulguin un altre espai i bé, nosaltres 
dèiem que crèiem que e més normal seria tornar a obrir el pati de l’IES que és el lloc més 
cèntric i que si realment, el que es vol és utilitzar i jugar, és una zona que és central i no hi 
ha d’haver cap problema. També evitem que si hi ha algú que vol fer-ho amb unes 
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intencions diferents de jugar o fer esport o el que sigui, si està en una zona més cèntrica 
també es pot controlar una miqueta més, no? Com el fet que dèiem que hi ha altres coses 
que puguin succeir, però sí, sí, nosaltres votarem a favor de l’obertura dels patis. Ara, hem 
de ser conscients del que això comporta. Si això ha de comportar unes despeses i no ha 
de servir perquè els nanos en facin un ús, doncs tal com està la situació actual i tal com 
estan les despeses actualment, doncs probablement, ens ho hauríem de repensar. Que hi 
ha d’haver un espai? D’acord. Que s’ha de poder fer? També. Per tant, no entenem 
cap... i en el cas de la Torreta, jo diria que, en tot cas, si és tan conegut que la direcció del 
propi centre faci una denúncia i llavors la policia actuarà en conseqüència, entenc jo, 
eh?, però bé, en aquest cas, nosaltres estem totalment d’acord en què s’obri un pati i es 
pugui fer aquesta acció. Moltes gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil.  
Sr. Cesar Alcalá?  
 
Sr. Alcalá.- Nosaltres també estem d’acord amb la moció presentada i com deia el Sr. Gil, 
jo crec que ens hauríem de posar tots d’acord en el sentit que si ...deia que com deia el 
Sr. Gil, si en d’altres ocasions, s’havien obert els patis i no havia servit, doncs suposo que 
consensuar-ho entre tots i la despesa que pot suposar això, però per altra banda cap 
problema amb lo de la moció.  
Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá.  
Sra. Marta Pujol?  
 
Sra. Pujol.- Gràcies, Sr. Alcalde.  
A veure, m’agradaria una mica explicar-vos el perquè es va fer aquesta actuació policial 
una mica especial. Des de la direcció de l’escola Pilar Mestres, se’ns va demanar a la 
regidoria d’Ensenyament que es fes alguna actuació a l’escola perquè els darrers caps de 
setmana, potser els 3 o 4 darrers,  hi havia hagut actuacions incíviques durant el cap de 
setmana. Actuacions amb “botellones”, amb destrosses, es trobàvem les escombraries 
destrossades, es trobaven les escombraries plenes de pizzes, d’ampolles de vidre, plenes 
de material de menjar, nanos més adolescents, d’entre 16 o 18 anys, que els tenien 
identificats, que entraven  amb horari de tard, eh? no amb horari de nit perquè la Dolors, 
fins i tot, havia entrat a regar les plantes i se’ls havia trobat i va trucar la Rosó, la tècnica, 
que si us plau, entrés la policia, que entrés dins del recinte, perquè la policia, moltes 
vegades entra, fa un passeig amb el cotxe i que entrés per espantar-los i que no anessin 
allá i va donar la casualitat que el cap de setmana aquell, no havia els adolescents 
aquests més grans que feien el “botellón” i hi havia aquests nanos més joves que se’n van 
endur la palma. La veritat és que va ser una casualitat entre cometes nefasta. Jo penso 
que aquesta va ser una mica mala sort. Jo penso que des de la direcció del Pilar Mestres 
no tenen cap problema en què hi vagin aquests nanos més joves d’entre 12 i 14, que no 
fan cap merder i que marxen de la mateixa manera que han entrat. Això al llarg dels anys 
s’ha anat fent sempre i és el que passa a la Torreta, entren i surten de la mateixa manera 
que han entrat i que mai ningú ho ha denunciat i que tots sabem que es fa. És veritat que 
es patis es poden obrir, però jo penso que si obrim el pati de l’IES, seguiran entrant al pati 
del Pilar Mestres  amb la porta tancada i si obrim el pati del Pilar Mestres, aniran a la 
Torreta que està tancat. Perquè una mica és la transgressió, lo propi de l’adolescència. Jo 
estic d’acord amb la moció, obrirem el pati que decidim entre tots que és millor obrir, però 
penso que seguiran entrant a l’escola que estigui tancada, però bé, podem obrir el pati 
que decidim, eh? No hi ha cap problema. Jo penso que el que hem d’evitar són els joves 
incívics que fan la malifeta pel propi plaer de fer-la. Anar a pintar el terra, a posar el reis 
són els pares, que és el que es van trobar l’endemà de reis i anar a, perquè al final al que 
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es van dedicar, em sembla que va ser pel pont de Tots Sants, després de la castanyada, 
que es van dedicar al Mogent a no sé què escriure, al Pilar Mestres a no sé què escriure, a 
fer 4 bajanades i 4 bretolades nanos de 16 anys, sí, els reis són els pares i no sé què més 
van anar a escriure. Quatre bretolades. Jo estic d’acord amb la moció, l’única cosa és 
que una m,ica, s’ha de posar en els antecedents, s’ha de posar en el context aquest, que 
hi havia hagut 3 o 4 caps de setmana seguits amb bretolades a l’escola Pilar Mestres, en 
què la directora va venir a demanar-nos ajuda perquè aquests brètols no anessin a 
destrossar-li el pati. El que passa és que van pagar justos per pagadors. A mi em sap greu 
perquè és veritat. Aquests nanos van passar un mal tràngol sense cap necessitat. Aquesta, 
una mica volia donar l’explicació. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sra. Marta Pujol.  
Li passo paraula també al regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr. Jordi Fortí. 
 
Sr. Fortí.- Sí, per al�lusions, no, que es diu alcalde? Se’m sent, oi? Bé, bàsicament, em 
sembla que tots hem tingut una edat, en què ens ha agradat més saltar una barana o 
una tanca que no anar a un espai obert, que hi pots entrar i sortir i no té cap gràcia. 
Aleshores, quan, evidentment, l’actuació policial que, en cap moment, ni va ser 
desproporcionada, ni va ser per passar vergonya, ni per fer una processó pel mig del 
municipi. Quan entra un servei de vigilància de la policia local, a qualsevol espai 
municipal, es pot trobar amb qualsevol cosa. Es pot trobar amb temes desmesurats, com 
n’hi ha hagut i com són els que ens ha denunciat la direcció de l’escola, en aquest cas 
del Pilar Mestres, com les que hem patit amb d’altres centres educatius del municipi 
perquè, per desgràcia, tenim jovent de tot tipus amb més o menys educació, tant aquí 
com en altres poblacions, hem patit incendis de contenidors o altres tipus de bandalismes. 
Aleshores, clar, quan ens trobem en què hem d’actuar, de vegades actuem pensant amb 
el que ens trobem i, de vegades, trobem sorpreses grates, com va ser en aquest cas. En 
cap moment, ni amb els pares ni amb els fills, es va voler atendre de cap manera, sense 
gaire cortesia als nens. AL contrari, em sembla que tots van estar ben tractats i va acabar 
ràpid, aquest tracte juntament amb les pares que en vau ser sabedors. D’entre ells també 
hi havia algun major d’edat, aleshores, clar sempre passa que sempre n’hi ha algun de 
major d’edat. Aleshores sempre passa que  per intentar resoldre totes aquestes 
casuístiques que es poden donar en aquestes edats tan difícils per a tots plegats, doncs 
de vegades, troben justos per pecadors, no? De vegades trobes més el bon nano, que no 
pas el que l’ha feta la malifeta, no? passa moltes vegades això. La policia seguirà 
treballant de la mateixa manera que fins ara i esperem i desitgem que pel benefici de la 
comunitat de tots els veïns. Sempre, lògicament, sap greu quan a un li toquen als seus 
propis fills i quan passen coses d’aquestes, però evidentment, la feina la van fer bé i segur, 
segur, segur, l’aniran millorant cada vegada que hagin d’actuar amb aquesta o amb 
d’altres incidències que puguin tenir al municipi. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Jordi Fortí.  
Algun comentari més, Sr. Manel Cortés? 
 
Sr. Cortés.- Sí, fer-li un aclariment al Sr. Fortí. T’he dit que al nostre entendre s’assemblava 
que passejar-los pel poble era desmesurat, fer-los parar vergonya. En cap moment, em 
posat en dubte el treball de la policia. Simplement, és una sensació, un comentari del que 
sembla, d’acord, en cap moment i em sembla que la moció és ben clara, demanem que 
s’obrin els patis perquè no tenen espai per jugar. És així de senzill, d’acord? 
 
Sr. Fortí.- Sí, amb la moció hi estic totalment d’acord. Jo lògicament, repeteixo com es va 
fer l’actuació policial i com l’han de seguir fent, lògicament, en cas de necessitat. 
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manuel Cortés  i Sr. Jordi Fortí.  
Alguna altra intervenció, Sr. Dani Martín, d’Iniciativa per Catalunya Verds?  
 
Sr. Martín.- Sí, brevemente, como dice Jordi, por alusiones. A ver, ha hablado de justos y 
pecadores. Yo creo que en este caso está claro que todos eran pecadores. Estaban 
donde no debían, por lo tanto, eran pecadores. Pero el pecado también hay que analizar 
el porque, tenemos que volver al origen. El porque es que no hay espacios donde la 
juventud pueda realizar una actividad. Si se ha entendido que yo he dicho que la policía 
municipal actuó de una forma exagerada y demás, me he explicado muy mal. Al revés, 
actuaron, yo creo que hasta con cierta gracia. Excepto lo del paseo que también, ahí es 
otra historia, pero en la actuación, delante mío, padres que no se lo tomaron tan bien y la 
policía municipal al revés, intentó bajar el nivel de tensión del padre con respecto al hijo, 
por lo tanto, en ese aspecto ningún problema. Jo creo que todos estamos de acuerdo y 
no hay que darle más vueltas. Vamos a intentar ver si podemos solucionarlo y que luego 
los jóvenes vengan y nos digan, como me dijeron a mi: oye, Dani es que no tenemos 
donde ir- pues que no le podemos decir que lleva razón. Si no que le digamos: oye mira, 
te hemos dado el espacio y resulta que tu prefieres saltar la valla. Pues bueno, entonces 
tendremos que establecer el reglamento donde estos jóvenes que encontremos, además 
de la procesión, hagan algún trabajo social o algo parecido, ¿vale? 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín.  
Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- No, jo res que acabem ràpid perquè això va cap al via crucis de setmana santa i 
ens estem posant aquí en uns temes que se’ns escapen.  
 
Sr. Alcalde.- Alguna altra intervenció. Jo voldria discriminar una miqueta la qüestió que 
estem tractant. Són dos temes. Un tema és la moció, en la qual estem tots d’acord, crec 
que tots els grups votarem a favor. En el mandat passat es van fer polítiques de patis 
oberts, per desgràcia no van funcionar i vam haver d’anul�lar-ho. Una política de patis 
oberts significa tenir monitoratge en els patis, significa tenir el control d’aquests espais. El 
control no vol dir una supervisió de les activitats, sinó, una ajuda de les activitats i una 
organització dels espais i això té un cost, es pot fer, evidentment, amb plans ocupacionals 
i això ho hem analitzat i això té un cost d’uns 8.000 € l’any per pati, per tant, si obrim un a 
la Torreta i obrir a la Roca, estem parlant d’una inversió de 16.000 €... 4.000€ els 6 mesos, 
per tant, 8.000 € a l’any. Siguem conscients del cost de les coses. Llavors, aquest cost pot 
ser un benefici social si s’utilitza i si s’utilitza pel més gran nombre de persones que pugui ser 
possible, per lliure pràctica esportiva o per a tota mena d’activitats que es vulguin 
programar, però bé, és que això ho hem provat i no ha funcionat, per tant, ara hauríem 
de fer un treball tots els grups per saber què passa i com dinamitzar-ho i si el pati ideal és 
de l’institut, jo introduiria una petita esmena a la moció i és que en els acords diu obrir els 
patis de les escoles en horari no lectiu, jo hi posaria i institut, a les escoles i institut, perquè la 
titularitat no és nostra ... i/o institut, si els sembla bé i llavors analitzar molt clarament i 
treballar, fins i tot, amb les entitats i amb col�lectius socials a veure com dinamitzem 
aquests patis perquè realment s’utilitzin, perquè si destinem aquests recursos econòmics 
que són elevats, ajudem a persones que estiguin en situació de manca de feina i que 
puguin dedicar-se a gestionar aquests espais i ajudem als nostres joves a utilitzar aquests 
espais. Hi ha d’altres joves que no estan fent aquest tipus d’activitats, no salten tanques i 
en canvi, s’estan organitzant. Hi ha gent que utilitza les places, els carrers públics per fer 
patinades, etc. hi ha gent que utilitza el bosc, hi ha gent que utilitza parcs, etc. hi ha gent 
que està en entitats i que utilitza espais esportius i, també s’ha de dir, tenim 3 casals de 
joves que hem hagut de tancar per manca d’ús i s’autogestionaven i en aquest moment 
tenim el cas flagrant de la Torreta, on no hi ha cap jove que vulgui tirar endavant l’entitat, 
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per tant, analitzem bé el que està passant i si realment això és una actitud transgressora, 
és una actitud constructiva de persones que volen utilitzar els espais públics que per això 
estan i que per això s’ha disposat a la nostra societat. Aquest és un tema important i crec 
que estem tots d’acord. Hi ha un altre tema que té a veure i no té a veure que és el tema 
que s’ha debatut molt sobre l’actuació policial. Jo he sentit 2 coses que m’han posat els 
pèls de punta. S’ha parlat per part del Sr. Manuel Cortés de repressió i càstig i per part del 
Sr. Dani Martín de tracte vexatori ... però això ha sortit, no... però les ha dit vostè...d’acord li 
accepto, Sr. Manuel Cortés, li accepto, però ha sortit això, però a mi em preocupa. Em 
preocupa perquè la nostra policia és una policia assistencial, és una policia de proximitat i 
és una policia de servei al ciutadà i l’actuació policial que es va fer aquell dia, com em va 
traslladar la direcció de la policia, va ser un servei de protecció als menors, precisament 
perquè són menors i quan es van trobar amb aquesta situació, després de les diferents 
denúncies, troben el que troben, que no eren segurament els dels caps de setmana 
anteriors. Llavors, el que van fer és una tasca de protecció i conduir-los el més 
ordenadament possible i el més ordenadament possible perquè no disposaven de 
vehicles suficients per transportar a 13 persones menors i a 1 adult, per tant, es va fer un 
treball de protecció d’aquestes persones, amb la màxima discreció, amb la identificació, 
la filiació i l’avís als seus pares perquè els passessin a recollir. Això és el que es va fer, ni 
tracte vexatori ni res per l’estil. Això que ho tinguem molt clar, la nostra policia està fent un 
gran servei d’assistència al ciutadà i moltes vegades han de suplir la tasca d’altres policies 
perquè, per proximitat, per tant, sapiguem on estem. Un espai educatiu, és un espai molt 
delicat, on hi ha nens, nens molt petits, de dilluns a divendres. El sentit de la moció? Anem 
a fer polítiques de patis oberts i anem a fer que les polítiques funcionin, que no ens passi 
com en el mandat passat, que quan les estadístiques del monitor eren: ha vingut una 
persones, han vingut 3, han vingut zero. No podem destinar 16.000 € anuals per 2, 3, 4 
persones. No podem. Hem hagut de tancar serveis d’autobús perquè portaven 1 o 2 
persones a les 10, a quarts d’onze a les onze de la nit perquè no podíem pagar aquest 
dèficit públic, doncs ara aquí en pot passar el mateix, si nosaltres tenim ràtios d’utilització 
de 20,30,40,50 persones a la setmana. Això funcionarà i això estarà ben invertit. SI això no 
es produeix així, no serà el cas, per tant, ens toca una tasca conjunta a tots plegats. 
 
Passem a votació la urgència?.  
 
Sí, aprovada la urgència per unanimitat.  
 
Passem a votació la moció?. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova la moció per unanimitat dels assistents. 
 
 
C) Control Gestió municipal 
 
Sr. Alcalde.- Passem  al següent bloc de l’ordre del dia. L’apartat C de control de gestió 
municipal, on hi ha 7 punts i on hi haurà també un assumpta d’urgència que tractarem 
entre els punt 6 i 7.  
 
C.1. Dació de compte al Ple de la Corporació municipal de l’informe de la Tresoreria i la 
Intervenció municipal sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès (Període 2013-4T). 
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Sr. Alcalde.- El primer punt, el C-1 tracta de la dació de compte al Ple de la Corporació 
municipal de l’informe de la Tresoreria i la Intervenció municipal sobre el compliment dels 
terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès (Període 2013-4T). 
 
Val a dir també que en aquest punt, el regidor d’hisenda ens donarà compte de la 
liquidació del pressupost 2013, que consta en una de les resolucions d’alcaldia llistades, 
però que el tractarem a part per la seva importància i l’explicarà en aquest punt. Té la 
paraula el regidor d’Hisenda, el Sr. Manel Álvarez.  
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde.  
Primer parlarem de l’informe de morositat, per entendre’ns, que és aquell que diu que 
hem de pagar a 30 dies als proveïdors i que, en realitat, són 30 + 30, 30 dies, des que la 
factura entra al registre dins a l’aprovació i 30 dies més des de l’aprovació al pagament 
efectiu d’aquesta factura. D’això se’n fa un informe trimestral que s’envia al Ministeri, a 
Madrid i tenim el compromís per llei i també per un compromís que es va agafar en aquest 
mateix plenari, de donar compte del resultat d’aquest informe. Tenen còpia de la 
informació que s’ha enviat al Ministeri. Com a tema important, dir que amb la taula 
número 1, en què surt el resum de pagaments, que estem parlant de dades del quart 
trimestre del 2013. El resum de pagaments realitzats en aquest quart trimestre del 2013 surt 
u període mig de pagament de 57,12 dies. Això és des de la data d’entrada e registre fins 
la data d’aprovació . Hi ha una nota en l’informe de la interventora, en la qual diu que el 
període mig de pagament de 57,12 dies, entra dins de l’establert per la Llei 216.4 del 
Decret 3/2011 abans mencionada i explicada. 18,95 dies des del registre d’entrada fins a 
la conformitat de la factura i de 28,16 dies des d’aquesta fase fins al pagament fins al 
pagament de la mateixa, per tant, podríem dir que l’Ajuntament de la Roca està pagant 
a 28,16 dies, per tant, estem dins del que marca la llei. Podríem dir també que durant 
aquest quart trimestre de l’any 2013, l’Ajuntament de la Roca no ha pagat cap import per 
interessos de demora. Hi ha més dades que surten en el mateix informe. Hi ha un resum de 
factures ja històriques, que hem comentat en alguna ocasió, com factures que encara 
estan pendents de resoldre per contenciós, com en el cas de help Guau,com factures de 
Sorea que es compensen anualment, també surten en aquest informe. Com encara surten 
4 factures d’IGE, que estan pagades i que estan liquidades, però que encara estan 
pendents amb el sistema informàtic i estem pendents que es solucioni amb consultes 
contínues i la insistència d’aquest regidors, però que no hi ha manera que surtin d’aquí. 
Són factures pagades, són factures liquidades, però encara estan pendents dins del 
sistema.  Hi ha encara també unes factures de Classic Ibérica que estan pendents de 
pagar. De fet, es volia pagar en el seu moment dins del termini, però tenim una 
comunicació del jutjat que no es facin efectives. I això és tot. La bona notícia és que 
estem dins del termini que marca la llei i, per tant, no ens veiem obligats, perquè aquest és 
un dels indicadors importants pel Ministeri. No ens veiem obligats per cap indicador a fer 
cap pla de sanejament econòmic financer ni cap cosa d’aquest tipus a la que ens podria 
obligar si no comptéssim amb aquest indicador. En la mateixa línia i tal com ha comentat 
l’alcalde, llàstima que no funcioni el projector, per tant, s’hauran de creure el que els 
explicaré, són números, miraré de fer-ho al més ràpid possible i donant les mínimes 
quantitats, però les importants, donaríem compte de la liquidació de l’any 2013. Parlarem 
d’indicadors importants, el romanent de tresoreria i d’altres. Veiem nosaltres, no poden 
veure vostès, el pressupost inicial de l’any 2013, aniré de cara al resultat perquè és el que 
importa diria jo, a veure si el trobo. Aquí el tenim. Tenim un resultat pressupostari de 
l’exercici positiu d’1.246.894,06€ que surten de 10.815.000 € amb números rodons, de drets 
reconeguts i d’unes obligacions reconegudes de 9.569.000 €. El resultat, per tant, és un 
resultat bo de l’any anterior i està incomplint també amb aquest indicador en quant a les 
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instruccions del Ministeri. Aquest resultat de l’exercici 2013, una vegada es fan els ajustos 
corresponents per desviacions de finançaments d’altres exercicis, ens queda un resultat 
pressupostari ajustat d’1.518.673 € positius de resultat pressupostari de l’any 2013. Una 
bona dada, en la línia de la que ja vam tenir l’any passat 2012. El segon indicador 
important és el romanent de tresoreria que també és positiu, per tant, també complim 
amb el tercer indicador important que serien aquests 3, que amb el comentari que ara 
faré ja tindrem, que serien els de termini de pagament que han d’estar  pe sota dels 30 
dies, un resultat pressupostari positiu, que també ho tenim i un romanent de tresoreria 
positiu que també ho és i en aquest cas de 49.000 €. Hem de dir també que hem dotat el 
saldo de ... de manera sobrada per no tenir problemes en el futur, per tant, tenim un 
resultat de romanent de tresoreria molt positiu de 49.000 €, en la línia del que teníem l’any 
passat. Altres indicadors importants i interessants a comentar, serien l’objectiu la regla de 
despesa o l’objectiu de deute o la ràtio de deute. En aquest cas, l’objectiu d’estabilitat, la 
norma demana que sigui positiu i en aquest cas també ho és. Tenim un resultat en aquest 
cas d’aquest indicador de 2.179.253 €, positiu també, es compleix. La regla de despesa 
que marca que el pressupost del 2013, aquest és el primer any que s’aplica aquets 
indicador. El pressupost del 2013, no es podia incrementar en més d’1,7 %, respecte de la 
liquidació del 2012 i complim també amb aquest regla de despesa que, en principi, és 
correcta i complim també amb la ràtio d’endeutament o l’actiu del deute que ha d’estar 
per llei, per sota del 110 % , la tenim en un 74,86 %, per tant, estem per sota del 75% i això 
ens permet endeutar-nos en règim de comunicació en tutela financera. Aquest any, 
l’Ajuntament de la Roca, després d’uns quants anys sense poder fer-ho, complint amb 
aquesta ràtio d’estar per sota del 75 %. Si tinguéssim una ràtio d’endeutament del 75 fins al 
110%, que també seria correcta, llavors hauríem de demanar permís, llicència tutela 
financera. Tots els indicadors són bons i van en la línia del resultat de l’any passat que 
també ho eren. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez.  
Algun comentari, Sr. Dani Martín?  
Sr. Albert Gil?   
Algun comentari?  
 
Jo sí que voldria fer algun comentari. En primer lloc felicitar al regidor d’Hisenda. 
Enhorabona Manel i en general a tots els treballadors municipals perquè és un gran esforç 
arribar fins aquí. El Manel potser ho ha explicat d’una manera molt modesta, però aquest 
és un resultat excel�lent en un context amb el que estem actualment. Jo em quedo amb 
un número que és el més fàcil de comprendre que és el superàvit, aquest 1.246.000 €. 
Quan es produeix aquest superàvit vol dir que hi ha hagut uns ingressos possibles de 
10.800.000 € i unes despeses segures, que aquestes sí que hi ha estat. S’ha fet una feina 
molt clara de control de la despesa. Per què? Perquè aquests 9.500.000 € els hem gastat 
segurs. Aquests estan factures conformades, comprovats tots els serveis pels tècnics 
municipals, no s’han cobrat tots. Hi ha una situació de molta morositat, especialment en el 
sector immobiliari, sectors com el golf, el Solell, el Pla de les hortes, sectors on les empreses 
han arribat a concursos de creditors, processos concursals, alguns dels quals estan ara en 
fase terminal i això dificulta molt cobrar fins i tot els IBIS, per tant, es produeixen aquests 
drets que es cobraran tard o d’hora, l’organisme de gestió tributària de la Diputació de 
Barcelona farà la seva feina i tot el que no s’ha recaptat en via voluntària es farà en via 
executiva fins allà on es pugui, però això dificulta molt la tresoreria en el dia a dia, per tant, 
si no treballem amb aquest criteris de prudència, amb què s’està treballant, doncs 
realment ens trobaríem en serioses dificultats, per tant, aquest és un resultat excel�lent. 
Aquest sobrant d’1.250.000 €, que realment és poc més que la morositat que tenim, ens 
permet tenir una certa folgança en moments com aquests. Hi ha indicadors molt bons, 
com el romanent de tresoreria positiu també i hi ha un indicador també excel�lent que és 
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baixar del 75 % la ràtio de l’endeutament. Ens queda un deute viu de 8.000.000 €. 
8.000.000 € són encara un deute molt alt per a un ajuntament com el de la Roca, però 
estem per sota de l’indicador. Recordar que 5, 6 anys enrere els ràtios d’endeutament que 
s’autoritzaven eren del 110 % del pressupost , per tant, hem eixugat i hem reduït moltíssim 
el dèficit de l’Ajuntament de la Roca, el deute i, per tant, estem en una situació 
d’optimisme moderat, d’optimisme amb aquests números, segon any del Pla 
d’ajustament, complint els 2 anys i continuant fent la feina, continuant molt atent a tots el 
números, continuant aquesta tasca de control que es fa des de la regidoria d’hisenda 
com està fent la Generalitat, com està fent altres institucions i on no es pot permetre cap 
despesa que no estigui absolutament fiscalitzada i controlada i si fem les coses bé, doncs 
continuarem així i aconseguirem que els propers anys del pla d’ajustament, que és per 10 
anys, doncs es vagin complint les prediccions i els  números. Aquest punt no es vota,  
 
 
 
C.2. Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm. 296/2014, de 18 de març, 
mitjançant la qual es resol delegar en la Junta de Govern local la competència per 
l’atorgament i acceptació de subvencions. 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la dació de compte de 
la resolució d’alcaldia núm. 296/2014 de 18 de març, mitjançant la qual es resol delegar 
en la Junta de Govern local la competència per l’atorgament i acceptació de 
subvencions. Aquí el que es fa, no sé si han tingut ocasió de veure-la és la correció d’una 
errada en el ple del cartipàs de tal manera que en el punt quart de l’apartat matèria 
econòmica, punt 2, de la resolució d’alcaldia 760/2011, de 30 de juny de 2011, que queda 
redactat con segueix, el punt 2 diu acceptació de subvencions. Algun comentari? 
 
 
C.3. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal   
 
 
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt que són les resolucions d’alcaldia en matèria de 
personal. N’hi ha 2. La primera és el nomenament de la Sra. Cristina Fandiño Cutrina, en 
comissió de serveis per un període d’un any  i prorrogable per un any més per ocupar la 
plaça de tècnic de disciplina urbanística, que actualment es troba en reserva de lloc de 
treball. Aquest nomenament té efecte des del dia 27 de gener de 2014.  
 
I la segona tracta de la contractació en un contracte laboral d’interinitat i a temps parcial 
del Sr. Aleix Arumí i Sardà, des del dia 5 de març de 2014, en l’Àrea de servei i Atenció a les 
Persones, en règim de personal laboral interí, en jornada laboral del 26,67 €, per tal de 
realitzar el servei de consergeria a l’escola de dilluns a divendres de 14.45 hores a 16.45, 
per un import mensual de 329,36 €, fins a la incorporació de la Sra. Neus Pujadas Torrents 
en la totalitat de la seva jornada laboral. La Sra. Neus Pujadas és la titular, però està en 
una jornada de compactació i, per tant, allibera les tardes i la substitució de les tardes és 
la que farà el Sr. Aleix Arumí. Algun comentari?  
 
C.4. Resolucions d’alcaldia 
 
 
Sr. Alcalde.- Passem a part de resolucions d’alcaldia.  
No sé si hi ha alguna consulta o alguna resolució. 
 
C.5. Informes d’alcaldia 
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Sr. Alcalde.- Informes d’alcaldia avui no en porto cap. 
 
C.6. Mocions de Control 
 
Sr. Alcalde.- Mocions d’alcaldia tampoc i passaríem  a un assumpte d’urgència que ha 
presentat avui el Sr. Miquel Estapé Valls.  És un assumpte d’urgència. S’haurà de votar la 
urgència per a la seva incorporació. El llegiré jo, si li sembla bé, i en tot cas després obriré 
paraula a tots els portaveus.  
 
 
ASSUMPTE D’URGÈNCIA NO INCLÒS EN L’ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA: 
 
Art. 91.4 ROF: Conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de 
passar al torn de precs i preguntes, es sotmet a consideració la renúncia al càrrec de 
Regidor presentada per escrit, en el dia d’avui, pel senyor Miquel Estapé i Valls, i que tot 
seguit llegeixo literalment: 
 

“Que per motius personals i professionals, he decidit renunciar la meva condició de 
regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Sol�licito que es tingui en compte les 
següents peticions: 
 
-Presento la renuncia de la meva condició de regidor de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès. 
 
-Demano que aquesta petició es tramiti, si s’escau, per urgència en el ple municipal 
ordinari, de 27 de març. ” 

 
Es justifica la urgència vist que la renúncia afecta directament a la composició d’un òrgan 
de govern d’aquest Ajuntament, i la vacant d’un dels seus membres ha de ser coberta a 
la major brevetat possible, per tal de donar ple compliment a l’art. 23 de la Constitució 
Espanyola.” 
 
S’ha de votar la urgència, on cal majoria absoluta. Per la qual cosa, en atenció al que es 
disposa en l’art. 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral general, i la Instrucció de 10 de 
juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, no es sotmet a votació aquest assumpte sinó 
que es declara la pressa de coneixement de la renúncia per part del Ple de l’entitat, als 
efectes que es procedeixi a la corresponent tramitació per a fer efectiva la substitució en 
el seu càrrec de Regidor.  
 
Té la paraula el Sr. Miquel Estapé. Jo li donaria la paraula i després votarem la urgència. 
 
Sr. Estapé.-  Bé, després de 20 anys dedicats a la política local, 18 dels quals com a càrrec 
electe en aquest Ajuntament i així renunciar a la meva condició de càrrec electe. Ho faig, 
en aquests moments, perquè des del meu partit, s’iniciava un procés en el qual s’havia 
d’escollir un candidat a les properes eleccions municipals i havia decidit no presentar-me 
com a candidat en aquestes properes eleccions de l’any vinent. Em sembla que ara és el 
moment adequat per fer un pas al costat. No un pas enrere, també ho he de dir i deixar 
pas amb més empenta i més il�lusió per continuar aquesta tasca de treballar pel municipi. 
Ara em toca, canviar de prioritats després d’aquests 20 anys de dedicació intensa, de 
moltes hores, de molts sacrificis i de moltes hores robades a la família i també dedicar-me 
a molt projectes professionals i també s’ha de dir a mi mateix. Faig aquest pas amb una 
gran satisfacció de que he posat el meu gra de sorra, humilment, però he posat el meu 
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gra de sorra a millorar aquest municipi,  a millorar la Roca, la Torreta i Santa Agnès. 
M’emociona encara, a dia d’avui, sempre que passejo pels pobles de la Roca i veig veïns, 
nanos, veig a gent gran, passejant pels parcs, jugant en els equipaments i saber que si no 
fos per un projecte que hem construït entre molts conjuntament, doncs la transformació 
d’aquest municipi en un municipi modern i amb uns equipaments de qualitat no hagués 
estat possible. Sent també molt conscient que les grans millores si els grans projectes 
només s’aconsegueixen amb moltes accions petites, amb molts d’esforç de molta gent i 
amb molt de temps i crec, repeteixo humilment que jo he fet la meva aportació. En el 
meu darrer ple municipal, vull aprofitar per l’avinentesa per reivindicar la tasca de la 
política. La política en majúscules, la política com a concepte benentés, com a gestió del 
bé comú i dels interessos generals perquè per a mi, la meva percepció personal i 
recordant unes paraules del Romà Planes. La política sobretot, el tracte de les persones. És 
sobretot sentiment. És sobretot saber-se posar en la pell dels altres. És emocionar-se amb 
les persones que gaudeixen dels serveis públics i és també tenir la sensibilitat amb els que 
pateixen de no ser indiferents amb els ho passen malament i de fer tot el que està al teu 
abast, com a responsable polític, per solucionar aquests problemes. Vull aprofitar 
l’avinentesa per donar gràcies a tota la gent que durant tots aquests anys m’ha donat 
suport, ànims, escalf i a tota la gent, també, a nivell de tècnics d’aquest ajuntament que 
m’han ajudat i dels quals he après amb l’exemple el que significa la vocació de servei 
públic de compromís amb la gent, de justícia, de democràcia i d’igualtat. El suport de 
tota aquesta gent, el suport de totes aquestes persones, l’estima que he rebut durant tots 
aquests anys és el suport més gran que podria haver aconseguit després d’aquests 20 anys 
de dedicació a la Roca que m’emplena d’orgull i satisfacció i que sempre portaré amb 
mi. Per acabar, vull acabar amb l’extracte d’un poema. Un poema que m’ha dedicat fa 
uns pocs dies, una molt bona amiga, la Carmen Las Heras, que malauradament, per 
problemes greus familiars, avui no ens pot acompanyar. Jo el vull llegir en aquesta sala 
plenària en el màxim òrgan de govern i de democràcia del municipi per dedicar-lo també 
a tots els que han tingut i tenen el compromís de servei públic i de treball pels altres. El 
poema es titula la gent que m’agrada de Mario Benedetti. L’original està en castellà i jo 
he trobat una versió en català. Disculpeu si la versió no és prou fidedigne a l’original.  
 
“ La gent que m’agrada de Matio Benedetti. 
 

M’agrada la gent que vibra, a qui no s’ha d’empènyer, a qui no se li ha de dir que faci les 
coses, sinó que sap el que s’ha de fer i que ho fa. 

La gent que cultiva els seus somnis, fins que els somnis s’apoderen de la seva pròpia 
realitat. 

M’agrada la gent amb capacitat per mesurar les conseqüències de les seves accions, la 
gent que arrisca allò que és cert per allò que és incert per anar darrera d’un somni.  

La gent que fuig dels bons consells deixant les solucions en mans de Déu. 

M’agrada la gent que és justa. Justa amb els altres i amb ells mateixos. La gent que sap 
agrair el nou dia. Les coses bones que existeixen a la seva vida, que viu cada hora amb 
ànims, donant el millor d’un mateix, agraïts d’estar vius, de poder regalar somriures, d’oferir 
les seves mans i ajudar generosament, sense esperar res a canvi. 

M’agrada la gent capaç de criticar-me constructivament i cara a cara. 
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M’agrada la gent que té sentit de la justícia. 

M’agrada la gent que creurem en la importància de l’alegria i la predica. La gent que 
mai deixa de ser infant. 

M’agrada la gent que amb la seva energia contagia energia als altres.  

M’agrada la gent sincera, capaç d’oposar-se amb arguments raonables a les decisions 
dels altres, que no es fa enrere a l’hora d’arribar a objectius i idees. 

M’agrada la gent de criteri, la que no s’avergonyeix en reconèixer que es va equivocar o 
que no sap alguna cosa. La gent que, en acceptar els seus errors, s’esforça genuïnament 
per no tornar a fer-los. 

M’agrada la gent que lluita contra les adversitats, la gent que busca solucions. 

M’agrada la gent que valora als altres, no per un estereotip social ni per la manera de 
vestir. La gent que no jutja ni deixa que els jutgin. 

M’agrada la gent que té personalitat. La gent capaç d’entendre que l’equivocació més 
gran de l’home és intentar treure’s del cap allò que no surt del cor. La sensibilitat, el 
coratge, la solidaritat, la bondat, el respecte, els valors, l’alegria, l’humilitat, la fe, la 
felicitat, la confiança, l’esperança, l’agraïment, els somnis, l’amor als altres perquè tot això 
són coses fonamentals per anomenar-se gent. Amb gent com aquesta, em vull 
comprometre per allò que sigui, per la resta de la meva vida ja que pel fet de tenir-los 
amb mi ja em dono per ben retribuït. A tots ells, els anomeno els meus amics. Gràcies per 
ser d’aquesta gent. 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Miquel Estapé. Bé, si els sembla, abans de donar paraula 
als portaveus, passaríem a votar la urgència.  

Sí, aprovada la urgència per unanimitat. 

Passo paraula als portaveus, Sr. Dani Martín  d’iniciativa per Catalunya- Verds. 

Sr. Martín.- Sí, gracias. No caeré en el error de hacer un panegírico porque creo que no es 
el momento. Lo primero que haría es felicitar a Miguel. Es el momento de tomar una 
decisión importante. A mi me ha pillado de sorpresa y la verdad es que creo que nos 
empobrece a todos un poco. Creo que, a partir de ahora, el talante que ha representado 
Miguel, las aportaciones, las ideas, el esfuerzo, el trabajo, estemos de acuerdo o no 
estemos de acuerdo en el punto de final o en el punto de llegada, pero ese talante, ese 
esfuerzo, ese trabajo, lo echaremos de menos. Yo por lo menos, sí. Yo lo conozco, creo 
que lo puedo llamar amigo y creo que tomo una decisión buena para él y que yo 
también quisiera para mi, pero me alegro mucho por el, pero espero que sea un hasta 
dentro de poco, no hasta siempre así. Creo que la Roca, en un momento determinado 
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necesitará de personas con capacidad de trabajo i de ideas. Gracias por el esfuerzo, 
gracias por el trabajo y hasta siempre Miguel.   

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín.  

Sr. Albert Gil, d’Esquerra Republicana de Catalunya?  

Sr. Gil.- Bé, en nom d’Esquerra Republicana respectem molt la seva decisió, evidentment, 
la feina que millor haurà pogut fer o presses les decisions que millor segur que s’han pres 
sempre i les ha portat a terme, pensant que era el millor pel poble. Jo personalment, vaig 
tenir una temporada personalment no vaig tenir cap mena de relació amb el Sr. Estapé i 
bé, amb els darrers temps, he tingut algunes circumstàncies personals que m’han 
demostrat que, com a persona, ha tingut gestos i això doncs, a mi m’ha fet que a nivell 
personal ho hagi valorat molt. En l’àmbit polític, hem tingut grans discrepàncies amb 
moltes coses i hem intentat sempre respectar-nos i hem intentat sempre que les idees es 
portessin endavant. No sé, no entraríem més en d’això i esperar que, sobretot, el que ha 
dit i sí que amb això estic convençut que quan, bé ho hem sentit tots és el més gran, és el 
fet que podrà dedicar més hores a la família, que les famílies de tots nosaltres s’ho 
mereixen més i més a sobre, quan  ningú pràcticament fora de la gent que estem 
involucrats ho valora, doncs que ho gaudeixi amb la família. 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil.  

Sr. César Alcalá en nom del P.P?  

Sr. Alcalá.- Malgrat les diferències que hi han hagut, hi ha la manera de pensar…bé, 
malgrat les diferències, torno a repetir hi ha hagut durant tots aquests anys, li voldria agrair, 
personalment, els 20 anys de dedicació en el municipi de la Roca i que tinguis molt bona 
sort.  

Gràcies. 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá.  

Sr. Manel Álvarez, en nom de Convergència i Unió?  

Sr. Álvarez.- Bé, sabíem alguna cosa. Jo he estat pensant què podia dir en un moment 
com aquest perquè, és evident que vostè ha dit que porta 20 anys, jo he calculat ara i 
alguns de nosaltres portem 15 anys i hem estat al costat. De vegades davant, de vegades 
al costat i hem intentat fer el que s’ha de fer pel poble. Vostès des del seu punt de vista i 
nosaltres des del nostre. Sempre intentant defensar el que cadascú oportú, però també i 
això recordo que li vaig comentar en alguna ocasió en algun ple, sense que això sigui res 
personal, perquè aquí ens podem dir moltes coses, però després quan sortim, doncs som 
ciutadans d’un municipi i les coses en política han de quedar aquí dins com en els partits 
de futbol, no? les coses del partit queden en el partit i després quan surten són persones i 
això hem de tenir en compte. Jo crec que avui es dóna una circumstància que és trista i 
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és que no només plega un regidor, sinó que plega una persona que durant una època va 
ser alcalde del municipi i ser alcalde no és fàcil. Jo crec que, pel que veig, per la persona 
que tinc al costat ara, hi ha sacrificis molt importants que segur que vostè va haver de fer 
durant aquella època. Que al final, qui més ho pateix és un mateix segurament, però 
també les persones que tenim més a prop i aquestes persones és la família. La família que, 
de vegades en oblidem, perquè ens fiquem aquí dins pensant en res, només pensant en 
allò que ens agrada perquè si no ens agradés, aquí no estaríem perquè això és molt dur 
en molts moments i ens oblidem d’aquelles persones que tenim al costat de manera greu, 
de vegades, per tant, jo crec que una vegada un pren la decisió que vostè ha pres, 
segurament és per alguns motius importants i que segurament, li anirà molt bé.  Millor que 
fins ara, segur, personalment i dic el que ha dit fins ara el company Dani, et trobarem a 
faltar perquè és evident que alguna cosa serà diferent i que moltes de les converses que 
hem tingut o dels punts de vista o de les emprenyamentes que haguem pogut tenir en 
aquesta sala, això ja no ho tindrem, ho tindrem amb d’altres persones, però no amb tu. Et 
trobarem a faltar Miquel i em sap molt greu, de veritat.  

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Passaré paraula a totes les persones... Sí, Sr. 
Carles Fernández? 

Sr. Fernández.- Bé, quan un servidor públic decideix fer un pas al costat, com ha dit el 
Miquel, no enrere, que això és important perquè no perdrem al Miquel, el tindrem al 
costat, però sí que ha fet el pas de sortir de la primera línia. Quan un servidor públic fa un 
pas d’aquest tipus, sempre sap greu. Bàsicament, perquè costa, trobar gent disposada a 
donar aquesta pas endavant, no és fàcil i tots els que estem en política sabem el que 
costa animar a gent a fer aquest pas, per tant, sempre es perd alguna cosa. Jo crec que 
aquesta és la primera valoració que es pot fer des d’un punt de vista general. Després hi 
ha la valoració que al menys jo puc fer, una com a responsable de l’organització sota la 
que ens hem presentat durant aquests 15 anys. Amb el Miquel, vam començar el projecte 
pràcticament junts, a l’any 93-94 i fa 20 anys que estem col�laborant en aquest projecte. 
Com a organització, l’agraïment a l’entrega que ha fet en Miquel com a persona a un 
projecte col�lectiu en el qual ha fet funcions molts diferents, però sempre amb un esperit 
de servei i amb una capacitat de treballa, que al final, el va portar a liderar el projecte, 
perquè és una capacitat  de treball i uns valors i unes idees i unes aportacions que van fer 
que la resta de companys consideressin que havia de liderar el projecte social i municipal 
del nostre grup, per tant, aquí ens queda també aquest sentiment de pèrdua, però el 
nostre grup ha tingut diferents canvis de lideratge també. En un moment determinat, va 
morir el Romà Planas, després el Salvador Illa ho va deixar i, en aquests moments, ho deixa 
el Miquel Estapé. Una persona ho va deixar i no segueix amb nostres perquè va morir i els 
altres tant el Salvador com el Miquel sabem que continuaran al nostre costat donant un 
suport i això ajuda i reconforta a la gent que, en aquests moments, seguirem amb aquest 
projecte i llavors, també hi ha una valoració en l’àmbit personal. És a dir, 20 anys de treball 
en comú amb una persona creen lligants que van més enllà de la feina i igual que en 
molts altres, amb tots els companys que tenim hem trabat una relació d’amistat i saber 
que en el proper ple, no tindré aquí al costat al Miquel, doncs és una cosa que també, 
doncs et sap una mica greu, Miquel, però també valorar que aquest pas que ha fet ara, 
l’ajudarà a seguir endavant amb d’altres projectes que segur que té i si alguna cosa ha 
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tingut el Miquel sempre és que Miquel va començar amb projectes socials en el municipi, 
que estaven al marge de  la política, la revista Roquerols i altres qüestions i que en el futur 
serà capaç de trobar un que segueix tenint-lo,que és l’organització en la que estem i 
segur que en d’altres projectes que col�laborin amb el municipi com a demostrat, per 
tant, jo només he de dir una cosa com a organització i com a persona: gràcies Miquel per 
a tots aquests anys. 

Sr. Alcalde.- La Sra. Cati Palma? Perdó, el Sr. Paco García Lorenzana? 

Sr. García.- Bé, aquesta nit és una nit i és un punt de sentiments molt enfrontats i molt 
contraposats perquè per una banda és la tristesa de que perdem no un amic ni un 
company, sinó que perdem un regidor, un molt bon regidor, un exalcalde de la Roca que 
ha decidit donar un pas la costat per dedicar-se més a la família i això està molt bé. 
També l’aviso de que això de dedicar-se només a la família, li durarà només 5 minuts i 
d’aquí 3 dies estarà implicat en tota mena de projectes com ja va fer abans de dedicar-
se a la política com molt bé ha recordat en Carles. També és un moment d’alegria, 
precisament per això, perquè pots recuperar una vida que moltes vegades la dedicació a 
aquesta activitat la perdem, la deixem de banda, descuidem alguns aspectes molt 
importants com la família i els amics i nosaltres mateixos i també un sentiment 
d’emprenyament perquè ara ens queda, a la resta, la tasca de cobrir el teu buit d’una 
persona de ciències i, a més a més, enginyer. Vull dir organitzada, racional, amb tots els 
papers exactament al lloc on toca i això ara no sé com ho suplirem perquè la resta som 
com bastant més de lletres, començant per mi, però per una altra banda és un moment 
per a mi, personalment, una miqueta estrany perquè al fer-te aquesta intervenció per 
acomiadar-te com a regidor, resulta especialment emotiu perquè tu em vas substituir en 
aquest ple municipal quan jo vaig renunciar a la regidoria l’any 1996 i ara que jo 
t’acomiadi a tu, em sembla una situació molt estranya i em fa reflexionar de què joves 
érem en aquell moment, però sobretot el que volia dir és que esperem que tinguis molta 
sort amb tot el que emprenguis ara. Que, evidentment, comptem amb tu per a totes les 
activitats que farem des del punt de vista polític amb el nostre grup, ara ja no vinculat 
directament a la regidoria i al ple municipal, però, en tot cas, molta sort, moltes felicitats i 
sempre continuaràs sent un gran amic. 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Sr. Manuel Cortés?  

Sr. Cortés.- Yo todo lo que pueda decir es poco, es poco ya que es mucho lo que me has 
aportado como persona, como líder, como ejemplo a seguir. Además eres de ese tipo de 
grandes personas que se hace imposible olvidar nunca. Personalmente, se me va a hacer 
muy difícil y muy complicado mirar a mi izquierda en el pleno y no encontrarte sentado en 
esa silla. Se me va a hacer muy raro, pero bueno me queda el consuelo de que siempre 
te voy a tener como amigo y que vas a estar ahí con nosotros trabajando en la 
agrupación del partido socialista. Me queda ese consuelo. Quiero destacar tu esfuerzo, tu 
dedicación, tu pasión, tus ganas de empujarnos hacia adelante, de estar motivados 
siempre, de ver siempre la luz al final de ese túnel. Quiero destacarlo porque ha sido un 
ejemplo de dedicación exclusiva en mejorar el municipio de la Roca.  
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Las despedidas, primero que ya sabes que a mi no se me dan muy bien, pero bueno son 
una parte de la vida. Es necesario a veces decir adiós y echarse a un lado como es 
necesario haber dejado sembrado antes lo mejor de uno mismo. Esto último Miguel, tu lo 
has hecho muy bien con tu liderazgo. Gracias por todo amigo. 

Sr. Alcalde.- Sr. Julio Caña. 

Sr. Caña.- Jo si em permeteu, ho diré en castellà que és la meva llengua materna i 
m’expresso millor. Bien Miguel, ¿qué podemos decir de Miguel que no sepa ya nadie? 
Prácticamente ya se ha dicho todo. Pues bien, para mi ya sabes que eres una persona 
con una cualidad humana excepcional, honesta, solidaria y sobretodo responsable, con 
un valor, una energía y una voluntad para afrontar situaciones difíciles o adversas y 
sobretodo no generando problemas, sino soluciones. Eres una persona fiel a tus principios, 
colaborador y voluntarioso, contribuyendo siempre al logro de cualquier objetivo, 
respetando siempre y reconociendo el valor de cualquier persona. Eres una persona 
optimista, capaz de ver lo mejor de cada uno y sobretodo eres una persona decente y 
des de mi punto de vista siempre obras de una manera justa y honrada. Tengo que 
decirte y ya lo sabes, que si hay algo que me llamó la atención el día aquel que fuimos a 
caminar por la ruta de los abuelos, hubo algo que me llamó la atención que fue, 
sobretodo, tu humildad y tu predisposición. He convivido con este grupo durante estos 
últimos 7 años a nivel político y a nivel personal y sólo puedo expresar palabras de 
agradecimiento y de orgullo: primero porque he visto en ti a un gran líder y a un referente 
con una gran variedad de valores humanos y segundo porque tengo unos compañeros 
excepcionales que me han sabido recepcionar lo que tu les has sabido transmitir. 

Sr. Alcalde.- Sra. Cati Palma? 

Sr. Palma.-  Els que t’hem acompanyat en aquest camí que hem recorregut fins ara, et 
trobarem  a faltar, ens mancarà la teva energia, l’empenta i les ganes de viure que et 
caracteritzen. Després de tants anys de treball constant que has fet per a la Roca, tots els 
que et coneixem ens quedem amb tot allò bo que hem aprés al teu costat. Avui per a 
nosaltres, marxa un company, també un amic i sobretot, un gran líder. Perquè un bon líder 
no és tan sols aquell que quan se’n va deixa darrera seu a un gran número de persones 
preparades i  motivades per continuar el seu projecte. No és tan sols això Miquel. Un bon 
líder és també aquell capaç de transmetre a la resta la seva experiència i els seus 
coneixements com ho fan els seus mestres aprenents. Com ho has fet tu amb nosaltres. La 
teva manera de ser i de fer continuarà viva en el teu equip perquè ens has ensenyat 
aquesta forma tan teva, tan especial d’entendre la política, sempre al costat de la gent, 
treballant amb constància, amb esforç i amb rigor per tirar endavant els projectes en els 
que creiem perquè més enllà d’uns ideals polítics que ens uneixen, hi ha un interès real  i 
un sentiment de passió per aquest poble i per a les seves persones que tots nosaltres 
compartim i tu Miquel  has estàs per a nosaltres el millor líder, el referent que ens ha calgut 
per afrontar totes les situacions, les positives sobretot, ens els temps que vam poder 
governar al municipi i treballar per a les persones i també en els darrers anys, sovint les 
situacions desagradables, decebedores i fins i tot tristes, que hem hagut de compartir. 
Perquè hem aprés plegats que no sempre l’esforç ens reserva la seva recompensa. 
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Malgrat que en les dues darreres eleccions, el PSC de la Roca va guanyar a les urnes no 
vas poder ser alcalde, però avui és un dia especial, un dia per recordar. Miquel, ara 
mateix està vivint l’instant concret en què es tanca un cicle de la teva vida i et situes al 
costat dels companys, als quals has preparat per continuar el camí. En el proper ple, ja no 
estaràs aquí assegut i no comentarem els assumptes de l’ordre del dia plegats, ni 
debatrem els nostres arguments, però cap de nosaltres oblidarà les formes de fer les coses 
que ens has ensenyat. El teu esperit i la teva passió en tot el que fas continuarà present 
amb tots nosaltres. Avui et diem fins sempre Miquel i ho hem fem amb un nus a la gola, 
amb la tristor dels companys que sentim la pèrdua d’un gran líder, però també amb el 
sentiment inevitable dels amics que et trobarem a faltar. Marxa tranquil amic. La teva 
tasca al PSC deixa un empremta que continuarem. Només les grans persones saben 
interpretar el moment exacte en què toca fer el pas correcte, com ho va fer en el seu 
moment també el Salvador. Sabem que aquest no és un adéu per sempre. Gràcies, per 
ser aquí, Miquel. 

Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Jo voldria també afegir algunes paraules. Bé, en primer lloc, el 
meu reconeixement a una decisió com aquesta. Una decisió com aquesta és un decisió 
difícil, tan difícil com fer el pas de dedicar-se a la vida pública i dedicar-se a la política, 
dons tan difícil és  sortir-ne i realment és un pas que s’ha de er molt valent, s’ha d’aprendre 
a valorar prioritats i jo entenc que en aquest moment valores prioritats a la teva vida i 
valores que has cobert una etapa, 20 anys són molts anys, valores altres prioritats entenc 
que professionals i familiars. Bé, et desitjo molts èxits en aquesta nova etapa i que 
realment, que aquesta dedicació professional i de la família sigui satisfactòria i t’ompli 
suficientment com t’ha omplert la política. A part d’això, des de la discrepància 
democràtica, hem tingut moments en què hem pogut contraposar idees, moments en 
què hem pogut contrastar models i això ens fa aprendre a tots. D’això, com a dit abans el 
Manel, d’això n’hem après tots i això és molt important. I és molt important que aquesta 
tasca que has fet la continuï fent el teu grup. És una tasca que ens permet millorar a tots, 
des del govern, des de l’alcaldia, des de l’oposició. És una tasca que ens permet obrir els 
ulls quan davant nostra se’ns posa una idea contraposada a les nostres, com a mínim ens 
fa reflexionar i ens fa pensar. Per què? Perquè hi ha un altre model, perquè no és com el 
nostre, perquè analitzar-ho i arribar a conclusions, les que sigui, però en tot cas, ens 
enriqueix i ens permet millorar. Jo crec que aquesta tasca és molt bona i és molt bona que 
la fem en contraposició democràtica que per això hi som i per això existeix la democràcia. 

Vull afegir una cosa, que crec que és la més important de les que diré, que és agrair-te 
molt sincerament la feina feta, d’aquests 20 anys. La vida pública és difícil, ho sabem tots 
els que estem assentats en aquesta mesa, les 16 persones avui, 17 habitualment, sabem 
que no és fàcil la tasca que fem i que no sempre té el reconeixement adequat. 20 anys 
són molts anys per treballar, has fet moltes coses, les empremtes queden, la tasca feta, la 
bona tasca feta queda i la història després la repassa i la situa en el seu lloc adequat, per 
tant, això també passarà i en la petita història local de l’Ajuntament de la Roca, algú, 
algun dia podrà ubicar a tothom en el seu lloc, amb distància i sense el moment difícil en 
què vivim tots quan estem en la confrontació política i en el contrast d’idees. Com he dit 
abans, et desitjo molts èxits, t’agraeixo molt sincerament que hagis dedicat 20 anys de la 
teva vida a la vida pública, al servei a les persones, el servei a la teva col�lectivitat, una 
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feina que, lamentablement, fem molt poques persones i que hauria d’estar molt més 
implantada i molt més estesa. Gràcies per aquests 20 anys, molt èxits i que et vagi molt bé. 
Bé, si ningú vol afegir res més, passaríem al darrer punt de l’ordre del dia que és el torn de 
precs i preguntes ... jo crec que pots estar perfectament aquí i acabarem el ple tots junts, 
sense cap mena de problemes.  

C.7. Precs i preguntes 
 
Sr. Alcalde.- No sé si hi ha algun prec o alguna pregunta, Sr. Paco García Lorenzana? 
 
Sr. García.- Més que un prec o una pregunta, és més que res un comentari. L’últim 
dissabte vaig estar als 2 concerts de l’escola de música i de pas aprofito aquí per felicitar 
molt sincerament tant a l’equip de professors com als nens i nenes i la gent més gran que 
assisteix a l’escola de música perquè els 2 concerts van ser realment un èxit aclaparador. 
No ho havia vist mai tan ple el centre cultural. El concert del matí estava ple, però és que 
el concert de la tarda estava, realment, a rebentar, però hi ha una circumstància del 
dissabte que m’agradaria comentar aquí perquè hi ha coses que no sé si són ètiques, 
però no acaben de ser estètiques. Al matí a l’entrada del centre cultural, a la plaça, hi 
havia una entitat del poble, que no és un partit, però sí que és una entitat amb una clara 
finalitat política en aquests moments, molt clarament definida, que estava recollint 
signatures i a la tarda, aquesta mateixa taula de recollida de signatures estava al vestíbul 
del centre cultural directament, davant de l’entrada a l’auditori. Crec que no és bo 
utilitzar un acte festiu i educatiu com és el concert de l’escola de música per intentar 
polititzar-lo. A la tarda, hi havia, a la façana del centre cultural, penjada una pancarta 
d’aquesta associació i a sobre a dins hi havia la taula, és a dir, qualsevol persona que 
arribava allà una mica despistada semblava que l’acte que s’estava celebrant era 
precisament d’aquesta associació i amb aquesta finalitat política. No sé si això estava 
autoritzat o no per l’Ajuntament, però el que si que agrairia, i això sí que és un prec, és que 
fóssim molt curosos  amb la utilització amb finalitats polítiques d’aquestes activitats que 
impliquen a nens, que impliquen a una escola i que són festives. Una cosa és posar una 
taula, perquè tots ho hem fet, els dies de mercat o aquí a la placeta perquè és un lloc de 
pas per on anem a comprar el diari, a comprar el pa o a prendre un cafè, però fer-ho en 
un acte d’aquest tipus, jo crec que, ja dic no  m’atreveixo a qualificar que no sigui ètic, 
però, com a mínim, no era estètic.  
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. García Lorenzana.  
Sr. Manel Cortés?  
 
Sr. Cortés.- Sí, més que una pregunta li torno a fer la mateixa petició que li vaig fer la 
mateixa petició que li vaig fer al final del ple passat, dins del que he demanat que 
rectifiquessin de l’acta li demanava si em podien fer arribar una còpia de la carta de la 
moció que vam votar fa un any, vostè havia d’enviar als bancs que si feien algun 
desnonament que sabessin en la mesura del que fos possible deixaria de treballar amb 
ells.  
 
Fa un any d’aquesta moció, jo no he vist la carta. En el ple del gener li vaig demanar si en 
podia fer arribar una còpia, em va dir que sí, que me la faria arribar i simplement és fer-li 
memòria de que me la faci arribar. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr.  Manel Cortés.  
Alguna altra pregunta.? 
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Sr. Fernández.- Una qüestió que abans en el començament del ple, el Sr. Dani Martín ha 
fet un comentari i ha dit que ho comentaríem a precs i preguntes. No entraré, 
senzillament, el que prego, el prec que faig és que puguem fer una reunió de portaveus 
perquè parlem i solucionem de forma ja definitiva del tema aquests dels horaris de plens i 
així. Si cal modificar el cartipàs, no sé si s’ha de passar per ple o com s’ha de fer, però en 
tot cas el prec seria això per no entrar a allargar quin és perquè ho podem debatre i 
parlar-ho en l’àmbit dels portaveus i segur que podem trobar una solució per facilitar que 
els regidors puguin participar en els plens. Això és tot, gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Començo per aquesta darrera.  
Perdó, Albert Gil?  
 
Sr. Gil.- Sí, en un sentit també polític i del lloc on toca. No sé si vostè ha rebut ja la carta de 
la vicepresidenta Joana Ortega demanant si l’alcalde facilitarà les dades per a la 
consulta que volem realitzar en el nostre país i li prego que com molts alcaldes, les faciliti i 
ens posem al costat del nostre país i del nostre govern ja que és el lloc idoni de demanar-
ho i bé, nosaltres per la nostra banda, també creiem que en qualsevol acte, si bé entenc 
que devien demanar permís per posar-s’hi, no sé si havien d’estar dins o no de l’espai, 
però per molt que estiguin dins d’un espai públic, si hi ha un acte i qualsevol considera 
que és un bon lloc, és com si entenem que la gent que se’n va al mercat amb temes 
electorals els podem molestar o amb temes de paradetes de partits ens podem posar a la 
placeta, al costat de gent que va a fer el seu vermut un diumenge al matí, doncs és igual, 
nosaltres creiem que és un bon lloc perquè una entitat que vol recollir signatures per a una 
causa que ells defensen, doncs la practiquin. No sé si a l’interior, probablement, no sigui el 
lloc on haguessin hagut d’estar, però si estaven en el carrer és un espai públic, per tant, tot 
el ple suport i només faltaria.  
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil.  
Alguna pregunta més?  
 
Gairebé les contesto totes jo.  Bé, comencem per la del Sr. Carles Fernández. Això és una 
modificació del cartipàs, per tant, l’òrgan competent és el plenari i si tots els grups hi 
estem d’acord no hi ha d’haver cap problema, per tant, plantegem-ho en la propera 
Junta de portaveus. Plantegem aquesta mitja hora de retard que s’ha produït i plantegem 
aquest tema de juliol, que bàsicament són els 2 temes importants. 
 
Respecte del tema de la carta m’he despistat i m’he marxat i no he pensat a buscar-la la 
busco i li faig arribar, prenem nota i li fem arribar.  
 
I respecte el tema del concert de l’escola de música, jo, lamentablement, aquest dissabte 
no vaig poder assistir, m’agrada molt assistir a tots aquests actes. Intento ser-hi al més 
possible, però en aquest cas no hi vaig poder assistir i desconeixia que va succeir aquesta 
situació. Crec recordar,així, de memòria, que l’ANC té autorització per fer aquest acte. 
Aquesta acte també és un acte que estava programat a tota Catalunya, per tant, no és 
acte específic ni local d’aquí, de la Roca, sinó que estava programat arreu i, en tot cas, el 
que desconec en aquest moment és quin lloc concret havien demanat. En tot cas, ho 
comprovarem, ho analitzarem, em sembla que va ser una demanda de programació ja 
llarga. No és una demanada recent, sinó que ja fa dies que es va demanar i en tot cas, 
s’ha d’autoritzar com s’autoritza a tots els grups polítics, qualsevol actuació política. 
Evidentment, si es van col�locar en un lloc inadequat i fent massa evident la seva posició 
davant del públic que podia sentir-se agreujat, ho mirarem de la mateixa manera que  si 
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la seva acció política és tan legítima com qualsevol altra, doncs la podem exercir en 
qualsevol lloc i que ho facin d’una forma neutral i molt predisposada a la ciutadania, en 
tot cas, ho repassarem i referent a la pregunta del Sr. Albert Gil, no he rebut encara la 
carta de la vicepresidenta, en tot cas, quan la rebi l’analitzarem. Analitzarem com s’ha de 
contestar i evidentment estarem sempre al costat del govern de Catalunya, com no pot 
ser d’una altra manera. Bé doncs, si no hi ha més temes que tractar, aixequem la sessió, 
quan són dos quarts de dotze i donem pas al torn de precs i preguntes per si algú vol fer 
alguna pregunta, algun dubte, alguna qüestió, 
 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 23 hores 
i 26 minuts de l’endemà 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  

 


