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 ACTA DEL PLE GENERAL REALITZAT EL  DIA 29 DE MAIG DE 2014 
 
Núm.: 05/2014 
Dia:  29 de maig de 2014 
Horari: Comença a les 20:35 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 muniicpal d’ERC 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC 
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC 
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC 
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC  
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 
Sr. Benito Hernández Lozano, del Grup Municipal del PSC 
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E 

 
A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 35 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a la 
Sala de sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il�lm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i 
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 
sotasigna, la secretària, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum legal 
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, a la 
realització de la Sessió Plenària ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les 20.30 
hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del dia 
indicats a la convocatòria: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
A) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 27de 
març de 2014 i la sessió extraordinària realitzada el 28 d’abril de 2014. 
 
A.2. Presa de possessió del càrrec de regidor  del Sr. Benito Hernández Lozano. 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B.1. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del dipòsit a constituir en 
garantia de la reposició d’elements urbanístics en les construccions, instal�lacions i obres. 
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B.2. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en sòl no urbanitzable situat al 
paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal�lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental.  
 
B.3. Ratificació de l’aprovació provisional de les bases particulars reguladores per a la 
concessió de beques escolars i activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès.  
 
B.4. Ratificació de l’aprovació provisional de les bases particulars reguladores d'ajuts 
socials sobre determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, 
famílies monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica. 
 
B.5 Moció que presenta el grup municipal del PP, sobre les pintades al Parc de Ponent de 
Granollers. 
 
 
C) Control Gestió municipal 
 
 
C.1. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal   
 
C.2. Resolucions d’alcaldia 
 
C.3. Informes d’alcaldia 
 
C.4. Mocions de Control 
 
C.5. Precs i preguntes 
 
 
Sr. Alcalde.-  Bona tarda, donem inici a la sessió plenària ordinària de 29 de maig de 2014, 
quan són dos quarts i cinc de nou del vespre. 
 
B) Assumptes de tràmit 
 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 27 de 
març de 2014 i de la sessió extraordinària realitzada el 28 d’abril de 2014. 
 
Sr. Alcalde.- El primer bloc de l’ordre del dia d’assumptes de tràmit amb 2 punts. El primer 
és l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 27 de març de 
2014 i de la sessió extraordinària de 28 d’abril de 2014. 
 
Algun comentari sobre les actes?  
 
Passem a votar l’acta  de 27 de març.  
 
Per la presidència se sotmet a  consideració dels membres de la comissió, l’aprovació de 
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària realitzada el dia 27 de març de 2014, i s’aprova,  
amb el resultat ponderat de 15 vots a favor i 1 abstenció, manifestada per la Sra. Carmen 
Las Heras, la qual no va assistir a la sessió, 
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I ara passem a votar l’acta de 28 d’abril. La de les eleccions. Aneu fent abstencions els 
que no hi éreu. 
 
Per la presidència se sotmet a  consideració dels membres de la comissió, l’aprovació de 
l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària realitzada el dia 28 d’abril de 2014, i 
s’aprova,  amb el resultat ponderat de 7 vots a favor i 9 abstencions, manifestades pels 
regidors Sr. Manuel Álvarez Herrera,  Sr. Santiago Raimí Fortuny, Sr. César Alcalá Giménez, 
Sr. Carles Fernández Pérez, Sr. Julio Caña Fernández, Sr. Dani Martín Oller i les regidores Sra. 
Marta Pujol Armengol, Sra. Montserrat Ametller Viñamata i  Sra. Carmen Las Heras Cisneros, 
la qual no va assistir a la sessió, 
 
 
A.2. Presa de possessió del càrrec de regidor  del Sr. Benito Hernández Lozano. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al segon punt de l’ordre del dia que és la presa de possessió del 
càrrec de regidor  del Sr. Benito Hernández Lozano. En el ple de 27 de març de 2014,  
 

Que en sessió ordinària del Ple municipal celebrada el dia 27 de març de 2014, el Ple 
va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. 
Miquel Estapé i Valls. 
 
 El Sr. Benito Hernández i Lozano, per ser el candidat de la mateixa llista a qui li 
correspon, atenent al seu ordre de col�locació.  
 
El 5 de maig d’enguany, s’ha rebut en aquesta Corporació municipal la credencial 
del Regidor Benito Hernández Lozano, estesa per la Junta Electoral Central en data 
30 d’abril de 2014. 
 
Vist que en data 21 de maig de 2014 ha tingut entrada en el Registre general 
d’aquesta Corporació municipal les declaracions sobre incompatibilitats, activitats, 
béns i participació en societats de tots tipus, esteses pel regidor, Sr. Hernández, 
donant així compliment a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local.  
 
Per la qual cosa, procedeix la presa de possessió del Sr. Benito Hernández Lozano en 
aquesta sessió plenària i ara li prendré el jurament o promesa del càrrec.  
 
Si vol acostar-se al micro 

 
Sr. Benito Hernández Lozano, jura o promet, per la seva consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 

Sr. Hernández.- Sí 
 
Doncs ara la secretària li farà lliurament de la seva credencial acreditativa de la condició 
d’electe, rebuda per la Junta electoral central. Ja pot ocupar el seu lloc en el plenari. 
Aprofito per saludar-lo públicament. Ja ho hem fet abans personalment. 
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Aprofito per desitjar-li molts èxits. Felicitar-lo per aquest nomenament i agrair-li la feina i la 
dedicació que, segurament, farà com a regidor, dedicat al seu poble, al seu municipi, 
com fem tots els 17 regidors que estem en aquesta mesa. Doncs, que tingui un període 
molt afortunat i molt productiu. 
 
Si algun dels grups volen adreçar alguna paraula? Bé, doncs ho faig en nom de la 
Corporació, de tots els regidors.  
 
Sra. Cati Palma?  
 
Sra. Palma.- Bé, doncs des del grup socialista volem donar la benvinguda a aquesta 
incorporació activa al món de la política local d’un nou membre de la nostra llista, en 
Benito Hernández, el qual va ser una peça important, durant la passada campanya 
electoral per la seva implicació personal i per la seva feina, sobretot al barri de la Torreta.  
 
Benito, ens espera una època amb molta feina. Tots els que ens dediquem a la política 
local sabem el que representa i el moment en què renunciem a la nostra família i al nostre 
temps d’oci per aconseguir els objectius en què creiem. Sabem que ets una persona molt 
implicada i esperem que ens ajudis a tirar endavant amb el nostre projecte col�lectiu.  
 
Gràcies. Bé, doncs si vols dir alguna cosa. 
 
Sr. Hernández.- No, gracias a todos en ese sentido. De momento estoy un poquito nervioso 
porque es la primera vez y entonces no sé qué decir. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Bienvenido. Passem al següent bloc de dictàmens, propostes o mocions 
resolutòries. 
 
B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 
 
B.1. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del dipòsit a constituir en 
garantia de la reposició d’elements urbanístics en les construccions, instal�lacions i obres. 
 
Sr. Alcalde.- El primer punt tracta de l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal 
reguladora del dipòsit a constituir en garantia de la reposició d’elements urbanístics en les 
construccions, instal�lacions i obres. 
 
Explico jo mateix aquest punt, es tracta d’aprovar inicialment aquesta ordenança, 
sotmetra-la a informació pública per un període de 30 dies i en cas de no presentar-se 
reclamacions o suggeriments quedaria automàticament aprovada definitivament. 
Aquests són el acords i l’ordenança així de forma molt breu, doncs el que pretén, ve 
motivada per la necessitat de regular del dipòsit a constituir en garantia de la reposició 
d’elements urbanístics en les construccions, instal�lacions i obres. 
 
Quan es fa una obra, s’ha de garantir que la via pública quedi en les mateixes condicions. 
Hi ha un diferent articulat, però bàsicament fixa qui és el subjecte passiu, qui és el titular, 
promotor, constructor. En aquests dies de crisi, hem tingut dificultats amb canvis jurídics de 
titularitats i avals que s’havien de recuperar i no estava clar que garantissin la reposició 
d’aquests serveis. La forma de presentar els dipòsits que pot ser en efectiu, en xec 
conformat o mitjançant aval bancari. Hi ha un article on es defineix com es calcula 
aquestes garanties en funció de diversos paràmetres, entre ells el nombre de plantes, la 
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tipologia, la ubicació, l’amplada de vial, o la situació de vial en cantonada o en front a 
un o dos vials i en perímetre de façana. Amb tot això es pot obtenir un import, però en 
qualsevol cas, la garantia mínima serà sempre de 2.000 €. Hi ha un quart article que diu 
que en tot cas, si els sobres no són de gran entitat com podrien ser tanques, rehabilitació 
de façanes, piscines, moviment de terres i obres que comportin realització de treballs a la 
via pública, aquesta garantia disminueix a la meitat 1.000 € i quan estem parlant de casos 
de comunicació prèvia, la garantia és de 350 €. Aquestes serien les mínimes, 
independentment, de la fórmula de càlcul. La forma de rescatar les garanties, es demana 
que es presenti documentació relativa a l’estat inicial de les voreres, de la via pública en 
general la voltant de l’obra. Això ha d’evitar conflictes de si el desperfecte ja hi era o s’ha 
generat amb l’obra i s’ha de, durant l’obra i al demanar la devolució, s’ha de presentar 
fotografies de com ha quedat. Quan es demana la devolució de garantia, l’obra  ha 
d’haver finalitzat i s’ha d’haver tramitat correctament la finalització i haver efectuat les 
inspeccions finals, que són les que permeten conèixer com està l’estat de l’espai urbà. Si 
d’aquesta inspecció, es desprengués que els elements urbanístics tenen desperfectes, 
això ho validaria l’Ajuntament per executar garanties i reposar la via pública al seu estat 
correcte, en cas que els promotors no afrontessin aquesta situació. Bàsicament, aquesta 
és l’ordenança, si hi ha algun comentari?  
 
Doncs passem a votació?  
 
Es conclou el debat per l’alcaldia i s’aprova el dictamen per 8 vots favorables, manifestats 
pels regidors dels grups municipals de CIU i P.P i 9 abstencions, manifestades pel regidors 
dels grups municipals del PSC, d’ICV-EUIA i d’ERC, el qual,  literalment, diu: 
 

“Atès l’expedient tramitat per l’Àrea del Territori de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, envers l’elaboració i aprovació d’una Ordenança general municipal 
reguladora del dipòsit a constituir en garantia de la reposició d’elements urbanístics 
en les construccions, instal�lacions i obres. 

Vist l’informe de l’arquitecta municipal que obra incorporat a l’expedient, de data 
23 d’abril de 2014. 

Vist l’informe de la secretària municipal, de data 2 de maig de 2014, en quant a la 
legislació aplicable, procediment i òrgan competent per a l’aprovació de les 
ordenances generals municipals. 

Vist el que es disposa en l’article 65 de l’Ordenança general de convivència 
ciutadana i via pública de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

Vist el que es disposa en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i l’article 178 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local a Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en quant al 
procediment per a l’aprovació de les ordenances municipals. 

Vist el que es disposa en l’article 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, i en l’article 52.d) del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local a Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en 
quant a la competència plenària indelegable per a l’aprovació de les ordenances 
municipals. 
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Vist que l’aprovació d’aquesta Ordenança requereix majoria simple, sense que 
calguin quòrums qualificats, atenent l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del dipòsit a 
constituir en garantia de la reposició d’elements urbanístics en les construccions, 
instal�lacions i obres, segons el text que s’ajunta a la present proposta d’Acord, i que 
passa a formar part integrant del mateix.  

SEGON.- Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança a informació pública per un 
període de trenta dies, mitjançant la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el taulell 
d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, perquè puguin presentar-se 
reclamacions i suggeriments. El termini d’informació pública començarà a comptar 
des de l’endemà de la darrera de les publicacions esmentades. 
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà 
definitivament aprovada l’Ordenança, procedint-se a la seva íntegra publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària, en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, tot 
donant-se trasllat de l’Acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança a l’Administració 
general de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya. 
 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL DIPÒSIT A CONSTITUIR EN GARANTIA DE LA 
REPOSICIÓ D’ELEMENTS URBANÍSTICS EN LES CONSTRUCCIONS, INSTAL�LACIONS I 
OBRES. 

 
Preàmbul 
La present Ordenança ve motivada per la necessitat de regular el dipòsit a constituir 
en garantia del cost de la reposició d’elements urbanístics amb motiu de 
construccions, instal�lacions i obres. 
 
Es tracta d’establir una tècnica específica per a garantir en el moment en que 
s’actuï sobre un terreny o una edificació existent, el compliment del deure de deixar 
els elements urbanístics en el mateix estat d’abans d’iniciar les obres. 
 
 
Article 1 
El promotor, constructor o peticionari de qualsevol llicència, títol habilitant o 
comunicació prèvia per a la realització d’una edificació, obra o instal�lació,  que es 
realitzi en una parcel�la o solar amb front a la via pública, estan obligats a garantir la 
reposició a l’estat originari dels elements urbanístics que es vegin malmesos o 
afectats per aquesta actuació. A tals efectes, estan obligats a constituir un dipòsit 
equivalent al cost estimat de la dita reposició, en concepte de garantia.  
 
En cas que el constructor sigui persona física o jurídica diferent del promotor de 
l’obra,  ambdós tindran, indistintament, la consideració de responsables.  
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Aquests elements urbanístics són tant els paviments de voreres i calçades com els 
serveis urbans municipals, de clavegueram, enllumenat, el mobiliari urbà, els 
elements de jardineria, i qualsevol altre de naturalesa anàloga. 
 
 
Article 2 
Les garanties es podran dipositar en efectiu, xec conformat o mitjançant aval 
bancari d’entitat de crèdit o de societat de garantia recíproca, solidari o de durada 
indefinida a la caixa municipal. 
 
 
Article 3 
1. El seu import serà calculat pels serveis tècnics en funció de les característiques de 
l’obra d’acord amb la fórmula següent: 
 

G = NP x Ft x Fu x Fv x L x 100 
 

• G és l’import de la garantia en EUR. 
• NP és el nombre de plantes (sobre i sota rasant de l’edifici, incloses les plantes 

semisoterrani, els entresolats i les golfes) 
• Ft és el factor de tipologia 

- per obra nova, gran rehabilitació i enderroc   Ft = 1 
- per obres de reforma i rehabilitació     Ft = 0’5 

• Fu és el factor d’ubicació. 
- per edificis situats a <5 metres de distància dels vials Fu=1 
- per edificis situats a una distància ≥5 metres   Fu=0’5. 

• Fv és el factor de vial . 
- per parcel�les en cantonada a dos o més vials  Fv= 0’75. 
- per parcel�les en front a un sol vial o a dos o més  
vials que no formen cantonada      Fv =1. 

• L és el perímetre de la façana de la parcel�la on s’implanta l’edifici en 
metres. 
 

2. En qualsevol cas, l’import de la garantia no serà inferior a dos mil euros (2.000 €). 
 
 
Article 4  
1. Quan les obres que es portin a terme siguin: relatives a tanques, rehabilitació de 
façanes, piscines, moviment de terres i obres que comportin la realització de treballs 
des de la via pública o afectin a aquesta, s’haurà de constituir una garantia per 
import de mil euros (1.000 €). No obstant, aquest import es podrà incrementar si els 
serveis tècnics el consideren insuficient, atenent a les característiques especials de 
les obres que es realitzin. 
 
2. En el cas de les obres subjectes al règim de comunicació prèvia, l’import de la 
garantia serà de tres-cents cinquanta euros (350 €), i es farà efectiva en el moment 
de la seva presentació. 
 
 
Article 5 
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1. Amb la presentació de la sol�licitud de llicència d’obres o de comunicació prèvia, 
caldrà presentar un mínim de dues fotografies representatives de l’estat de la 
urbanització relativa a la finca on s’autoritza la realització de l’obra, construcció o 
instal�lació.  
 
2. Amb la sol�licitud de la devolució de la garantia, caldrà adjuntar:  
a) Un mínim de dues fotografies representatives de l’estat de la urbanització un cop 
acabades les obres objecte de llicència o comunicació. 
b) La comunicació prèvia d’ús i ocupació i, si aquesta no fos preceptiva, el certificat 
de final d’obra visat pel col�legi professional competent o document amb contingut 
equivalent que avali la finalització de dites obres. 
 
3. La devolució de la garantia es farà efectiva després que l’interessat hagi 
comunicat a l’Ajuntament, per escrit, l’acabament de l’obra, construcció o 
instal�lació, i una vegada s’hagi realitzat la corresponent inspecció per part dels 
serveis tècnics municipals.  
 
Si d’aquesta inspecció es desprèn que hi ha elements urbanístics amb desperfectes, 
es comunicarà a l’interessat atorgant-li un termini de quinze dies per tal que 
procedeixi a la seva reparació. Si transcorregut aquest termini es comprovés que 
persisteixen les anomalies, l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària de 
les obres amb càrrec a l’interessat i a la garantia prestada, sens perjudici del dret de 
rescabalament del cost de les operacions dutes a terme si la dita garantia no 
cobreix el cost real de la reposició a l’estat originari, i de la imposició de sancions 
d’acord la legislació vigent. 

 
B.2. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en sòl no urbanitzable situat al 
paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal�lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental.  
 
Sr. Alcalde.- Passem al segon punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació inicial de 
la modificació puntual del PGOU en sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on 
hi ha les instal�lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental. 
 
Explico jo també aquest punt. Aquesta modificació puntual, com ja vam explicar en la 
comissió de territori i en la comissió informativa i es tracta d’aprovar inicialment  es cenyeix 
a la finca de la fundació Vallès oriental que, en aquest moment, està situada en sòl no 
urbanitzable i sense cap mena de qualificació urbanística. Tenim 2 situacions similars en el 
municipi amb sòl no urbanitzable, però que sí que tenen qualificació urbanística  com són 
la presó de quatre camins, les 2 presons, la d’adults i la de joves i com és el sector de 
Bell�lloc, on hi ha la universitat corporativa de telefònica. Aquestes instal�lacions estan les 
tres en sòl no urbanitzable i l’única que no té qualificació urbanística en quant a l’ús que 
està executant en aquest moment és la Fundació Privada Vallès Oriental. És un àmbit de 
54.922,12 m2, el planejament vigent és el Pla General i les seves modificacions posteriors i 
també el Pla territorial metropolità, aprovat, definitivament, el 20 d’abril de 2010, que 
defineix aquests terrenys en els espais de protecció preventiva on el planejament general 
pot delimitar àrees per ser urbanitzats i edificats si s’escau. La classificació del sòl no 
urbanitzable té una qualificació pròpia d’aquest sòl i no d’equipaments que és la clau 15, 
que és la lliure permanent. L’objecte d’aquesta modificació és fer possible la continuïtat 
en ús de les activitats que realitza en aquest moment la fundació privada Vallès Oriental 
de tipus social i vinculades al Departament de Benestar i Família, de tal manera que, fins i 
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tot, la fundació és gestora d’alguns serveis del propi departament de benestar com és la 
gestió de la residència de profunds que en aquest moment està operativa.  
 
El Pla General té una qualificació CV d’equipament general d’àmbit preferentment 
supramunicipal. Llavors, acollint-nos a aquesta qualificació del sòl, es defineix una nova 
clau que, bàsicament, aquest és l’objecte de la modificació que és la CV*, la qual és 
equipament general d’àmbit preferentment supramunicipal, d’ús sanitari assistencial per a 
l’atenció de persones amb discapacitat intel�lectual, és a dir, totalment cenyida a l’ús que 
actualment es fa en aquestes instal�lacions i no dóna peu a cap altra tipus d’interpretació. 
El fet de definir aquest marc normatiu permetrà desenvolupar aquest pla especial. Un Pla 
especial que s’aprovarà en junta de govern. Un cop aquesta aprovació sigui efectiva, la 
de la modificació del Pla General i aquest nou marc normatiu permetrà encabir la 
construcció d’un centre de rehabilitació funcional, unes instal�lacions esportives a l’aire 
lliure i preveure, a mig termini, la construcció d’una residència i centre de dia per persones 
amb discapacitat intel�lectual que tinguin un règim més obert, per tant, els objectius de 
Fundació Privada són aquests en el moment en què ens han demanat impulsar aquesta 
modificació del Pla General. En els tràmits previs a portar aquest document a ple, s’ha 
demanat informe d’avaluació ambiental estratègica i s’han obtingut informes de l’oficina 
territorial d’acció i avaluació ambiental, així com informes sectorials de l’agència 
catalana de l’aigua, la direcció general de protecció civil i l’informe urbanístic i territorial 
de la comissió territorial de la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona, l’informe emès 
per l’àrea de medi natural dels serveis territorials del Department d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca, alimentació i medi natural. Disposem dels informes favorables, tant tècnics com 
jurídics, i els acords que adoptaríem són aprovar inicialment aquesta modificació puntual 
del Pla General, sotmetre-la a informació pública, que en aquest cas són 45 dies i sol�licitar 
en el tràmit d’informació pública una sèrie d’informes a altres organismes o a organismes 
que ja els han emès com són l’oficina territorial d’acció i avaluació ambiental de 
Barcelona, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Protecció civil del 
Departament d’interior, Depana, Lliga per a la defensa del patrimoni natural i  ADENC, 
Associació per a la defensa i l’estudi de la natura a Catalunya. Ajuntar la modificació 
puntual amb caràcter previ a la aprovació provisional  
 
Adjuntar a la Modificació puntual, amb caràcter previ a l’aprovació provisional, 
l’acreditació de la titularitat en els termes requerits per l’article 99.1.a) del TRLUC.  
 
Facultar a l’alcalde, perquè subscrigui els documents necessaris per a la formalització dels 
precedents acords. 
 
Concedir audiència a l’ajuntament de Granollers, que és municipi limítrofe amb aquestes 
instal�lacions, en el marc del tràmit d’informació pública, i de conformitat amb l’article 
85.7 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, al limitar el seu terme municipal 
amb l’àmbit objecte de la Modificació puntual.  
 
Notificar a la Fundació Privada Vallès Oriental. 
 
Bé, doncs aquests són els acords, aquesta és la modificació, si hi ha algun comentari per 
part d’algun portaveu? Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya?  
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Sr. Gil.- Sí, nosaltres teníem un petit dubte amb això que ens ha explicat de la piscina 
coberta, diguem-ne per fer rehabilitació i el centre de dia, és a dir, la futura residència 
centre de dia, amb això ja tindrien exhaurit l’edificabilitat màxima d’aquest espai?  
 
I segona, és a la comissió informativa ja va sortir també la pregunta de si era tota la 
parcel�la que estava en canviant els usos, el següent és, encara que aquesta gent pogués 
adquirir més terreny, amb això no hi hauria cap mena d’afectació amb aquests, és a dir, 
només és l’afectació de la parcel�la que estem parlant, que és la totalitat que hi ha 
actualment. 
 
Sr. Alcalde.- Correcte. És a dir, s’afecta totalment la parcel�la. Jo, ara, no li sé dir si queda 
exhaurida l’edificabilitat o no, en tot cas ho hauria de comprovar. Sí que és cert que la 
modificació puntual es limita a un canvi de qualificació urbanística. La qualificació 
urbanística que té ara és zona 15 lliure permanent, vinculada al sòl no urbanitzable, és a 
dir, vinculada a la qualificació del sòl estrictament, per tant, no té usos definits del tipus 
que s’estan executant fins ara, la qual cosa és una incongruència perquè És un sòl 
consolidat que fa molts anys que hi és i d’alguna manera, és reconèixer una realitat 
tangible en el territori. Llavors, l’ús en sí no és un canvi d’ús, l’ús ja s’està executant, és un 
canvi de qualificació en aquesta CV*, equipament general d’àmbit preferentment 
supramunicipal d’ús sanitari assistencial per a l’atenció de persones amb discapacitat 
intel�lectual, és a dir; exactament el que estan fent, totes les instal�lacions que es 
desenvolupin han d’anar associades a aquesta qualificació de sòl i, per tant, en aquest 
ús. 
 
El centre de recuperació funcional és per atendre a les persones amb discapacitat 
intel�lectual, el centre de dia i la nova residència seran també en el mateix sentit. Ara, 
actualment, algunes d’aquestes persones utilitzen les instal�lacions municipals amb un 
conveni que tenim amb ells i fan servir els espais que té el municipi, precisament, per fer 
aquesta rehabilitació. Ho he aclarit? Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?  
 
Sr. Fernández.- Sí, en tot cas, dir que el nostre grup hi estem d’acord perquè queda molt 
clar els seus usos. Per aquests usos no podem fer una figura d’aquest tipus, si no hauríem 
hagut d’estudiar un Pla Parcial, però en una altra situació una modificació de Pla General, 
però cap a Sòl urbà que donaria al municipi unes compensacions i així. La funció que 
desenvolupa aquesta fundació és la que ens permet com a, és a dir, aquí al municipi, fa 
una ajuda en aquesta institució permetent que la modificació aquesta no comporti per a 
ells cap més despesa ni cap cessió en el municipi per a l’activitat que fa. En tot cas, que 
es tingui en compte també que això és una aportació que fem els municipis també a 
accions socials i d’àmbits supramunicipal com va ser en el seu moment la presó, com són 
altres, aquesta també és una de les ajudes que fa el nostre municipi a serveis de tipus 
social i assistencial. 
 
Sr. Alcalde.- Molt bé. Algun comentari més?  
 
Passem a votació  
 
Es conclou el debat per l’alcaldia i s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual,  
literalment, diu: 
 

“Atès que s’ha plantejat la idoneïtat de tramitar una Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al 
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paratge de Valldoriolf, on hi ha les instal�lacions de la Fundació Privada Vallès 
Oriental, de promoció pública i redactat per Sala-Sánchez arquitectes. 
 
Atès que l’àmbit d’aquest Modificació puntual, de 54.922,12 m2 d’extensió 
superficial, es correspon amb els terrenys propietat de la Fundació Privada Vallès 
Oriental (en endavant, FVO), situats al límit ponent del terme municipal, limitant amb 
el terme municipal de Granollers.  
 
Atès que el planejament vigent és el planejament vigent és Pla general d’ordenació 
urbana de la Roca del Vallès (aprovat definitivament amb data 8 de maig de 1991 i 
publicat al DOGC de 26 de novembre de 2007), així com les modificacions puntuals 
que s’hagin succeït, i en concret la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana, relativa als sistemes d’equipaments públics i inclusió dels sistemes 
d’habitatges dotacionals públics, aprovada per acord de data 21 de juny de 2007 
(DOGC 30/07/2013). 
 
Atès que també és d’aplicació el Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat 
definitivament en data 20 d’abril de 2010. El qual inclou aquests terrenys dins els 
espais de protecció preventiva, que són aquells que cal protegir sens perjudici que el 
planejament general pugui delimitar àrees per a ésser urbanitzats i edificats si 
s’escau. Tanmateix, es poden admetre en casos justificats implantacions d’activitats i 
instal�lacions de valor estratègic general i especial interès per al territori. 
 
Atès que la finca propietat de la FVO, i objecte de la Modificació puntual, es troba 
classificada com a sòl no urbanitzable i qualificada amb la clau 15, relativa a la zona 
lliure permanent, que compren aquells sòls que no han de ser objecte d’una 
especial protecció. 
 
Atès que l’objectiu d’aquesta Modificació és fer possible la continuïtat de les 
activitats de la FVO, adaptant-se als nous models d’atenció a les persones amb 
discapacitat intel�lectual que impulsa el Departament de Benestar i Família i 
ampliant i millorant els serveis que s’ofereixen a aquest col�lectiu. 
 
Atès que aquest objectiu general es concreta en dotar als terrenys objecte 
d’aquesta modificació puntual de la qualificació urbanística adient amb els usos i 
edificacions existents, mantenint la classificació de no urbanitzable. Assignant una 
qualificació ja existent en el nostre Pla general, com és la de “equipament general 
d’àmbit preferentment supramunicipal, clau Cv”, però limitant l’edificabilitat bruta i 
l’alçada màxima, ajustant aquests paràmetres a les necessitats reals. Aquest extrem 
donaria lloc a la clau específica Cv* (equipament general d’àmbit preferentment 
supramunicipal, d’ús sanitari-assistencial, per a l’atenció de persones amb 
discapacitat intel�lectual). 
 
Atès que l’article 47.4.b del Decret Legislatiu, de 3 d’agost, que aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en endavant 
TRLUC), admet com a instal�lacions d’interès públic que s’han d’emplaçar en el medi 
rural, els equipaments comunitaris no compatibles amb els usos urbans.  
 
Atès que aquest nou marc normatiu permetria encabir la construcció d’un centre de 
rehabilitació funcional i unes instal�lacions esportives a l’aire lliure; així com la 
construcció, a mig termini, d’una residència i centre de dia per a persones amb 
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discapacitat intel�lectual, trastorns de conducta i/o problemes de salut que 
requereixen suport generalitzat. 
 
Atès que el document de la Modificació justifica la necessitat de la iniciativa, i 
l’oportunitat i conveniència de la mateixa amb relació als interessos públics i privats 
concurrents, de conformitat amb l’article 97 del TRLUC. 
 
Atès que el Pla general d’ordenació urbana de La Roca del Vallès, té una vigència 
indefinida, sens perjudici de la seva revisió - la qual no procedeix a tenor de l’article 
2 del Pla, així com atenent a les determinacions del TRLUC que són d’aplicació -, 
tanmateix, aquest pot ser objecte de modificació vist l’article 5 de les normes del Pla. 
 
Atès que aquesta Modificació, a tenor de l’article 96 del TRLUC, estarà subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la seva formació.  
 
Atès que la Modificació incorpora la documentació preceptiva de conformitat amb 
l’article 99.1 del TRLUC, mancant acreditar la titularitat, sobre els terrenys objecte de 
la Modificació, en els termes determinats per l’article 99.1.a) del TRLUC. Extrem que 
se’n requerirà el seu compliment amb caràcter previ a l’aprovació provisional, tal i 
com consta en els informes tècnics emesos al respecte. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del 
TRLUC, i en concret tenor de les estipulacions de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, que 
aprova les normes reguladores a l’avaluació ambiental de plans i programes, 
aquesta Modificació ha de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica.  
 
Vist el Document de referència emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental envers la Modificació puntual, així com els informes sectorials de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Protecció Civil, l’informe 
urbanístic i territorial, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i l’informe 
emès per l’Àrea del Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb data 
9 de maig de 2014, el qual conclou el següent: 
 
“S’informa favorablement l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla 

General d’Ordenació Urbana de La Roca del Vallès en el sòl no urbanitzable, situat 
al paratge de Vallderiolf, on hi ha les instal�lacions de la Fundació Privada Vallès 

Oriental. 
Tanmateix es requereix al redactor de la Modificació del Pla la incorporació de les 
determinacions contingudes en el present informe per a l’aprovació provisional: 
La identitat de tots els propietaris o titulars d’altres drets reals sobre les finques 

afectades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, i 
els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. Aquesta especificació es porta a 
terme mitjançant la incorporació a la memòria d’una relació d’aquestes persones i 
de les certificacions pertinents expedides pel Registre de la Propietat i, si s’escau, pel 

Registre Mercantil.” 
 
Vist l’informe jurídic emès, amb 13 de maig de 2014, pels serveis jurídics de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
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Vist l’informe de Secretaria, de data 16 de maig de 2014. 
 
Vist l’article 101 del TRLUC, mitjançant el tràmit d’aprovació inicial s’acceptarà 
expressament la iniciativa pública en la formulació d’aquesta Modificació puntual.  
 
Vist l’article 85.1 del TRLUC, la competència per aprovar inicialment aquesta 
Modificació puntual és de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, essent l’òrgan 
competent per a la seva aprovació el Ple de la Corporació, en virtut de l’article 
52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i de l’article 22.2, apartat c) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
Vist el contingut dels preceptes aplicables del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, i el Decret 305/2006, de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla general d’ordenació 
urbana de La Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de 
Valldoriolf, on hi ha les instal�lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental. 
 
SEGON.- Sotmetre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de La 
Roca del Vallès, en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, on hi ha les 
instal�lacions de la Fundació Privada Vallès Oriental, i l’informe de sostenibilitat que 
s’hi adjunta, a informació pública pel termini de 45 DIES, mitjançant la publicació 
d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari El Punt Avui, al taulell d’anuncis i 
en la web municipal (www.laroca.cat), durant aquest termini, l’expedient 
administratiu i la documentació del projecte estaran a disposició de qui vulgui 
examinar-los i es podran deduir les al�legacions que es considerin pertinents.  
 
TERCER.- Sol�licitar, en el marc del tràmit d’informació pública, i de conformitat amb 
els articles 85.5 i 86 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, informe als 
organismes següents: 
 

a) L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la  Generalitat de Catalunya. 

b) L’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i Sostenibilitat de la  
Generalitat de Catalunya. 

c) La Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya. 

d) DEPANA – Lliga per a la defensa del patrimoni natural. 
e) ADENC – Associació per la defensa i l’estudi de la natura a Catalunya. 
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QUART.- Adjuntar a la Modificació puntual, amb caràcter previ a l’aprovació 
provisional, l’acreditació de la titularitat en els termes requerits per l’article 99.1.a) del 
TRLUC.  
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde, perquè subscrigui els documents necessaris per a la 
formalització dels precedents acords. 
 
SISÈ.- Concedir audiència a l’ajuntament de Granollers, en el marc del tràmit 
d’informació pública, i de conformitat amb l’article 85.7 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, al limitar el seu terme municipal amb l’àmbit objecte de la 
Modificació puntual.  
 
SETÈ.- Notificar a la Fundació Privada Vallès Oriental.” 

 
B.3. Ratificació de l’aprovació provisional de les bases particulars reguladores per a la 
concessió de beques escolars i activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès.  
 
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de la ratificació de 
l’aprovació provisional de les bases particulars reguladores per a la concessió de beques 
escolars i activitats extraescolars de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.  
 
Té la paraula la regidora de Benestar Social, la Sra. Montserrat Ametller. 
 
Sra. Ametller.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, llegiré una mica l’informe de la comissió 
informativa, al respecte d’aquestes bases : 
 
Vist que en data 8 de maig de 2014 la junta de govern local va acordar aprovar 
provisionalment les bases particulars reguladores per a la concessió de beques escolars i 
activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, condicionant llur validesa i 
eficàcia a la seva ratificació per part del Ple Municipal, amb el contingut següent: 
 
Vistes les situacions de desigualtat i dificultat econòmica detectades en algunes famílies 
del municipi. 
 
Atès que per a concedir aquestes ajudes econòmiques l’Ajuntament necessita aprovar 
unes bases reguladores d’ajuts socials que s’atorgaran en règim de concurrència 
competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta normativa és regular la concessió de beques. 
 
Vista la Llei General de Subvencions, el Reglament, l’informe de l’Educadora Social, 
l’informe d’intervenció. 
 
Vist l’informe de la Secretària municipal i vist que l’òrgan competent per aprovar les bases 
que regulen la concessió de les subvencions és el Ple de la Corporació 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern, en el seu moment,  
l’adopció els següents  
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“PRIMER.- Aprovar provisionalment les bases particulars reguladores per a la concessió 
de beques escolars i activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
condicionant llur validesa i eficàcia a la seva ratificació per part del Ple Municipal.. 
 
SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la corporació per a la seva informació pública durant el termini de vint 
dies. 
 
TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi 
reclamacions ni al�legacions durant el tràmit d’informació pública, condicionades a la 
seva ratificació per part del Ple Municipal. 
 
QUART- Aprovar la convocatòria de sol.licituds i atorgament de beques escolars i 
activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'exercici 2014. 
 
CINQUE.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d’ajut que anirà a càrrec de les 
partides i per les quanties i projectes següents: 
 
Beques en concepte de activitats extraescolars, material escolar, transport escolar i 
casal d’estiu: 

 
Ajuts i beques 
socials 
 

07-231-48000 Beques de 
Serveis Socials 

17.263,43 € 

 
Beques en concepte d’escola bressol: 

 
Ajuts i beques 
socials 
 

07-231-48000 Beques de 
Serveis Socials 

10.230,00 € 

 
 

SISÈ.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies 
monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica, a 
partir del dia següent a l’aprovació definitiva de les bases reguladores i fins el 30 de juny 
de 2014.  
 
SETÈ.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la web 
municipal.”. 

 
Un cop 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 l’acord de la Junta de Govern Local pel que s’aprovava provisionalment 
les bases particulars reguladores per a la concessió de beques escolars i activitats 
extraescolars  
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Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a les àrees d’Intervenció i de Serveis Personals 
d’aquest Ajuntament.  

 
En definitiva, portem a aprovar aquestes bases que ja es van aprovar el seu dia en junta de 
govern i la diferència que voldria fer notar respecte de l’any 2013, era d’una banda 
l’augment del pressupost, al 2013 estàvem al voltant de 17.000 € entre els 2 criteris que ara 
hem enumerat per separat, d’escola bressol i escola primària i secundària i aquest any 
d’aquests 17.000 €, passem a 27.000 €, per tant, és una diferència molt significativa i hem 
inclòs dins de les beques escolars, el material escolar que altres anys el Ministerio sí que 
atorgava una subvenció per aquest material i aquest any doncs no. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Montse. 
 
Algun comentari? Sr. Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Sí, no ens podem felicitar que haguem de fer aportacions més grosses amb aquests 
temes per la cruesa de la situació, però per altra banda, creiem que qualsevol aportació i 
qualsevol ajuda a aquestes situacions, com en tantes d’altres crec que és el que com a 
administració més propera ens toca, no? Per part del Ministerio, sí que és veritat que les 
retallades s’estan fent en general de moltes coses, però al final el dia a dia d’això, ho porta 
serveis socials, ho porta el municipi i, per tant, doncs bé, no podem estar res més que a favor 
i que la situació millori i que si és necessari es facin més ajudes.  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Albert Gil. Sr. Carles Fernández. Sí, home, manifestar que estem 
completament d’acord. Jo l’únic dubte que tenia és que s’ha fet la publicació ja entenc i 
s’ha fet efectiva a partir de demà i, per tant, jo el que demanaria és que des de Serveis 
Socials, des del web municipal i des de tot arreu on es pugui es faci la màxima difusió 
perquè de vegades, les persones que tenen aquestes necessitats, tenen dificultats, de 
vegades, per assabentar-se d’aquestes coses , per tant, que es faci un esforç en la difusió 
d’això perquè arribi al màxim de gent necessitada. 
 
Sra. Ametller.- Sí, et dono tota la raó i des de Serveis Socials, el que les treballadores socials 
fan, dins del seu llistat, que en aquest món, una mica tothom es coneix, de vegades és 
trucada telefònica directa per si de cas no te n’havies assabentat. Aquest any també ho 
portem força al dia. L’objectiu és que a l’inici de curs, tothom sàpiga el que té concedit i si 
no ho té que tingui una certa tranquil�litat de que la seva beca li arriba en temps i forma. 
 
Sr. Alcalde.- Algun comentari més? Bé, doncs jo afegir-me també simplement, a destacar 
que, en aquests moments, que no ens arribin uns moments que haurien d’arribar del govern 
central en aquest cas els ajuntaments encara tenim aquesta capacitat de resistència i a 
donar serveis a peu de carrer, els que estem a davant els estem veient en persona. Estic 
segur que els Serveis Socials estan fent un seguiment, sempre arribem, pràcticament, a totes 
les persones que necessiten aquestes ajudes i aquesta any igual estem complementant les 
ajudes que vénen del Consell Comarcal, que també han de venir de la Generalitat i que 
també han patit les dificultats d’arribada que tots coneixem i que en aquest moment estan 
fent molt difícil la gestió del dia a dia, però tot i així, tenim encara la capacitat per 
augmentar 10.000 € aquesta partida i per arribar on les persones en aquest moment no 
estan arribant.  
 
Passem a votació? 
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Es conclou el debat per l’alcaldia i s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual,  
literalment, diu: 
 

“Vist que en data 8 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
provisionalment les bases particulars reguladores per a la concessió de beques 
escolars i activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
condicionant llur validesa i eficàcia a la seva ratificació per part del Ple Municipal., 
amb el contingut següent: 

 
“Vistes les situacions de desigualtat i dificultat econòmica detectades en algunes 
famílies del municipi i en aplicació dels articles 3 i 20 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre de Serveis Socials que disposa que per tal de prevenir situacions de risc, 
compensar dèficits de suport social i econòmic i de vulnerabilitat, Serveis Socials 
disposa de prestacions en forma d’ajudes econòmiques. 
 
Atès que per a concedir aquestes ajudes econòmiques l’Ajuntament necessita 
aprovar unes bases reguladores d’ajuts socials que s’atorgaran en règim de 
concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació. Aquestes bases es regulen per la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol que 
aprova el reglament de la Llei 38/2003, i d’acord amb allò que disposa l’article 124 
del Reglament D’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta normativa és regular la concessió de beques escolars 
en concepte de material i llibres escolars, transport escolar, menjador, quotes 
d’escolarització d’escoles bressol municipals, activitats extraescolars i casals d’estiu 
escolars per a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària, amb necessitats 
socioeconòmiques, empadronats al municipi de la Roca del Vallès i matriculats en 
centres educatius sostinguts amb fons públics.  
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el 
règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la 
citada Llei.  
 
Vist l’informe de l’Educadora Social de data 29 d’abril de 2014. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 29 d’abril de 2014. 
 
Vist l’informe de la Secretària municipal de data 29 d’abril de 2014 on fa constar la 
competència del Ple per aprovar les bases reguladores de les subvencions i el seu 
procediment de concessió. 
 
Vist que l’òrgan competent per aprovar les bases que regulen la concessió de les 
subvencions és el Ple de la Corporació, tal i com disposa l’article 124.3 del 
Reglament D’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, Decret 179/1995, de 13 de 
juny, però atès que aquests ajuts van dirigits a un col�lectiu d’especial vulnerabilitat, 
que requereixen d’una resposta el més ràpida possible i tenint en compte que 
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esperar a la seva aprovació al proper Ple ordinari significaria l’endarreriment d’uns 60 
dies la tramitació d’aquesta ajuts, entenem que està justificada la urgència 
d’aquesta aprovació a través de la Junta de Govern a ratificar en el proper Ple a 
celebrar. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els següents  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment les bases particulars reguladores per a la concessió 
de beques escolars i activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
condicionant llur validesa i eficàcia a la seva ratificació per part del Ple Municipal.. 
 
SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la corporació per a la seva informació pública durant el termini de vint 
dies. 
 
TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi 
reclamacions ni al�legacions durant el tràmit d’informació pública, condicionades a 
la seva ratificació per part del Ple Municipal. 
 
QUART- Aprovar la convocatòria de sol.licituds i atorgament de beques escolars i 
activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l'exercici 2014. 
 
CINQUE.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d’ajut que anirà a càrrec de 
les partides i per les quanties i projectes següents: 
 
Beques en concepte de activitats extraescolars, material escolar, transport escolar i 
casal d’estiu: 
 
 

Ajuts i 
beques 
socials 
 

07-231-48000 Beques 
de Serveis Socials 

17.263,43 
€ 

 
Beques en concepte d’escola bressol: 
 
 

Ajuts i 
beques 
socials 
 

07-231-48000 Beques 
de Serveis Socials 

10.230,00 
€ 

 
 
SISÈ.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies 
monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica, a 
partir del dia següent a l’aprovació definitiva de les bases reguladores i fins el 30 de 
juny de 2014.  
 
SETÈ.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la web 
municipal.”. 
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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: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local pel que s’aprovava 
provisionalment les bases particulars reguladores per a la concessió de beques 
escolars i activitats extraescolars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, 
condicionant llur validesa i eficàcia a la seva ratificació per part del Ple Municipal.  
 
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a les àrees d’Intervenció i de Serveis 
Personals d’aquest Ajuntament. “ 

 
B.4. Ratificació de l’aprovació provisional de les bases particulars reguladores d'ajuts 
socials sobre determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, 
famílies monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al quart punt de l’ordre del dia que tracta la ratificació de 
l’aprovació provisional de les bases particulars reguladores d'ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies 
monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica. 
 
Té la paraula la regidora de Benestar Social, la Sra. Montserrat Ametller. 
 
Sra. Ametller.- També similarment al que ha passat en el punt anterior, portem a ratificació 
el que ja es va aprovar per junta de govern. Llegiré també una mica per sobre :  
 
Vist que en data 8 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
provisionalment les bases particulars reguladores d'ajuts socials sobre determinades figures 
tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies monoparentals, persones 
aturades i persones amb escassa capacitat econòmica, condicionant llur validesa i 
eficàcia a la seva ratificació per part del Ple Municipal, amb el contingut següent: 
 
“Vistes les situacions de desigualtat i dificultat econòmica detectades en algunes famílies 
del municipi. 
Atès que per a concedir aquestes ajudes econòmiques l’Ajuntament necessita aprovar 
unes bases reguladores d’ajuts socials. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta normativa és regular l’atorgament d’ajuts econòmics sobre 
les figures tributàries  que s’exposen a continuació, i destinats a  persones que residents en 
el municipi de La Roca del Vallès necessiten d’especial recolzament social, atesa la 
situació de crisi actual, com són les famílies nombroses, les famílies monoparentals, les 
persones aturades així com les persones amb escassa capacitat econòmica. Les figures 
tributàries sobre les quals es podrà demanar ajut econòmic són: 
  
- Impost sobre béns immobles 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
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- Taxa de serveis de recollida i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
- Taxa de serveis de subministrament d’aigua. 
 
Vista la Llei general de subvencions, el Reglament, l’informe de l’Educadora Social, 
vist l’informe d’intervenció, l’informe de la Secretària municipal de data 25 d’abril, on fa 
constar la competència del Ple per aprovar aquestes bases. 
 
Proposem els següents acords: 

 
“PRIMER.- Aprovar provisionalment les bases particulars reguladores d'ajuts socials 
sobre determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, 
famílies monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat 
econòmica, condicionant llur validesa i eficàcia a la seva ratificació per part del Ple 
Municipal.. 
 
SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la corporació per a la seva informació pública durant el termini de vint 
dies. 
 
TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi 
reclamacions ni al�legacions durant el tràmit d’informació pública, condicionades a 
la seva ratificació per part del Ple Municipal. 
 
QUART- Aprovar la convocatòria de sol�licituds i atorgament d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies 
monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica. 
 
CINQUE.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d’ajut que anirà a càrrec de 
les partides i per les quanties i projectes següents: 
 

Ajuts serveis 
socials 

07-230-48001 
Tarificació Social de 
Serveis Socials 

61.000,00 
€ 

 
SISÈ.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies 
monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica, a 
partir del dia següent a l’aprovació definitiva de les bases reguladores i fins el 31 de 
juliol de 2014.  
 
SETÈ.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la web 
municipal”. 

 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat 
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, l'adopció 
dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local pel que s’aprovava 
provisionalment les bases particulars reguladores d'ajuts socials sobre determinades figures 
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tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies monoparentals, persones 
aturades i persones amb escassa capacitat econòmica, condicionant llur validesa i 
eficàcia a la seva ratificació per part del Ple Municipal.  
 
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a les àrees d’Intervenció i de Serveis Personals 
d’aquest Ajuntament. “ 
 
Bé, en definitiva és una tarificació social que l’any passat vam iniciar. Van iniciar un temps 
que ara intentem esmenar i fer-ho amb anterioritat i la diferència que per això cal tornar a 
receptar de nou. La diferència que vam detectar i que ara portem és que les famílies es 
podia donar subvenció a partit de 2 membres d’unitat familiar i ens hem trobat en algun 
cas que un membre ho demanava i haguera quedat inclòs si les bases ho incorporaven, 
per tant, ara fem aquest nou redactat de que 1 membre ho pugui sol�licitar i si s’escau, 
concedir un ajut econòmic i també hi havia una altra diferència que en el cas de l’impost 
de la plusvàlua, quan un ciutadà que hi tenia dret en les bases per motius que s’ha 
quedat sense el pis, se n’anava a un altre municipi, atès que ja no estava empadronat 
aquí, ja no tenia dret a aquesta subvenció, tot i que econòmicament ho sol�licités, per 
tant, ara això ho esmenem i mentre es demani la subvenció, tant és on estigui 
empadronat, si és el que es pis era d’aquí i en el moment en el període del 2004 li 
correspon, doncs encara que hagi hagut de marxar del pis i estigui físicament a Vilanova, 
doncs també se li atorgaria aquesta subvenció, res més. Moltes gràcies, Montse. Abans de 
passar la paraula als portaveus, afegir que aquest va ser un acord al qual vam arribar 
l’any passat tots els grups municipals aquí representats, un acord de tarificació social, on 
es va pactar aquesta patida de 61.000 € de tarificació social. L’any passat vam tenir la 
primera experiència de com va funcionar, van sobrar diners, però ho vam analitzar i vam 
veure casuístiques que es produïen que ara tenim aquest oportunitat de corregir-la amb 
aquests 2 temes puntuals i la resta, ara amb més temps, hem de veure com funciona i 
realment quines prestacions estem donant i arribant a les persones del nostre municipi que 
ho necessitin.  
 
Algun comentari? Albert Gil? 
 
Sr. Gil.- Sí, tornar a dir el mateix d’abans en aquest cas també són realitats que 
probablement també s’ha comentat pel temps que vam haver de fer l’any passat els 
pressupostos a l’hora de l’aprovació, per tant, qualsevol tipus d millora d’aquestes 
benvinguda sigui i el que sí que hem de demanar és que ja sabem hi treballa perquè amb 
aquesta partida sí que és una partida que en l’actualitat i tal com estan les coses no 
poden quedar diners perquè la gent està necessitada i hi ha un tipus d’ajuda que el que 
s’està fent diguem-ne és bo i així s’ha de fer, però hi ha gent que està tan necessitada 
que les partides aquestes, com ho dèiem, una vegada atorgades, no es poden atorgar a 
dit, però sabem que hi ha gent que se’ls hauria de poder tornar a donar una ajuda o dins 
del mateix any o dins de les valoracions, per tant, això és una cosa que hauríem de 
plantejar-nos de cara a més endavant, si és que actualment hi ha algun tipus de 
problema per fer-ho. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.- Sí, 2 temes. Un primer, ens sembla bé que el període sigui fins a 31 de juliol, 
que sigui un període llarg i suficientment ampli. L’any passat, ens vam trobar va ser un 
període molt curt i això, ja ho vam comentar en aquell moment que ens semblava que 
era excessivament curt, per tant, satisfets perquè aquest any el període són 2 mesos i, per 
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tant, aquí hi ha temps suficient perquè la gent s’informi i pugui tenir aquesta possibilitat. 
Aquí sempre hi ha el risc que queden fora aquells fets que es puguin produir després del 31 
de juliol, pensant en plusvàlues, que és l’únic element que pot aparèixer puntualment ,els 
altres són tarificats, ja sabem en aquest moment quin és l’import, però llavors hauríem de 
contemplar què passa amb una plusvàlua que es produeixi a partir del 31 de juliol, si és 
que es pot demanar l’any següent, per exemple, no ho sé però hauríem d’estudiar què 
succeeix amb aquelles figures tributàries que no meriten al començament de l’any, sinó 
que meriten en el moment en què es produeix el fet impositiu. Aquest seria un element a 
tenir en compte i després vam quedar a la comissió informativa que aquí incorporaríem un 
altre element.  En tot cas, pregunto com un element en referència als interessos provocats 
per un ajornament, sol�licitat en temps i forma, això genera uns interessos i per a una 
casuística específica de Santa Agnès poder incorporar la subvenció d’interessos, sempre i 
quan complíssim la mateixa condició. No he vist reflectit aquí com incorporem això per 
donar compliment a un compromís que vam arribar els 2 grups polítics i que vam traslladar 
també als altres grups polítics i que, en principi, estàvem tots d’acord. 
 
Sr. Alcalde.- Contesto jo, contestes tu?  
 
Sra. Ametller.- Té raó, és cert. Ho hem incorporat verbalment i ara caldrà un reflex que ara 
l’alcalde especificarà. Només, bé ho hem comentat al acabar, però sí que és veritat que 
no ho inclou i respecte al que comentaves de la plusvàlua, un cop passat el 31 de juliol, 
doncs formarà part d’aquestes coses que veiem si s’exhaureix, si es demana, si no es 
demana i també hem de buscar la manera que un se’n pugui, si ha passat el període, 
doncs igual, adherir-se a l’any següent. És a dir, cada any anirem rectificant en funció del 
que l’experiència demostri que és necessari, però entenc que hem de trobar una solució 
per al que li correspon. Totalment, d’acord. 
 
Sr. Alcalde.- Sí, aquest aclariment m’he descuidat d’explicar-lo abans i me n’he descuidat 
d’explicar-lo abans i ho tenia apuntat.  
 
Hi ha 2 consideracions tecnico jurídiques:  
 
Una és que estem ratificant un acord de junta anterior en el moment en què vam adoptar 
aquest compromís, per tant, en aquest moment era molt difícil incorporar això, no tenia on 
agafar-se. En el benentès que el mes que ve farem un ple extraordinari i, per tant, podrem 
incorporar-ho de seguida sense demorar-ho més i l’altre és que no hi ha hagut temps 
material suficient per elaborar-la ben elaborada i, per tant, val la pena analitzar-la amb 
cura perquè tinguem clar quines són les bases que podem subvencionar aquestes 
contribucions socials i algunes altres possibles, però ens podem trobar en què, 
segurament, hem de donar una ajuda més universal. No cenyir-nos només  al tema de la 
unitat d’actuació, dels exclosos de la unitat d’actuació 14, perquè es pot sobrevenir que, 
finalment, es pugui dur a terme la urbanització de sant Carles, concretament o alguna 
altra que pogués sortir, doncs aquesta casuística l’hauríem de poder estendre a tothom 
que es trobi en unes circumstàncies similars, llavors vam entendre que davant de la 
circumstància d’haver de ratificar un acord que això ens ha permès guanyar temps i , 
com molt bé ha dit vostè, demà queden automàticament aprovades i, per tant, el termini 
és més ampli i amb temps suficient el presentarem i el compromís segueix endavant i en 
cap cas ha quedat fora. Algun comentari més?  
 
Albert Gil?  
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Sr. Gil.- Sí, al no veure-ho en aquí també m’havia estranyat i ara no ho dic per dir-ho, però 
això s’aprovarà i es portarà a aprovació en el proper ple i se’ns va comunicar que hi havia 
hagut una reunió prèvia entre el PSC i Convergència per tractar aquest tema amb els 
veïns. Parlo en nom d’Esquerra, però vull dir que habitualment fins ara, en els darrers anys, 
amb temes així mai s’havia fet una reunió prèvia entre el PSC i Convergència que 
vinguessin a una comissió informativa ni a cap lloc diguent-nos que hi havia un pacte 
previ entre els que representen la majoria  del ple i en moltes d’aquestes coses, sempre 
ens ha tocat als petits diguem-ne acabar fent de balança, per tant, agraïm aquest gest 
dels 2 partits que es posin d’acord en coses d’aquest tipus i que llavors ens permetin als 
petits que les nostre votacions no afectin tant ni siguin tan necessàries perquè al cap i  la fi, 
són les dues peces que fan moure això, els 2 partits grans, per tant, són els que ho han de 
treballar. Esperem que vingui en el proper ple i que ho puguem aprovar tots, però a 
nosaltres quan ens van comunicar que el PSC informava i que a nosaltres també ens ho va 
comentar el regidor de Santa Agnès i l’alcalde, doncs vam trobar que, fins i tot, vam 
trobar que era un tema que fins  i tot si no hi estem d’acord, però crèiem que els veïns se 
n’han de beneficiar, poder votar-hi en contra o abstenir-nos. Dir, doncs mira ens 
abstindrem o votarem en contra només pel fet que alguna cosa no es pogués veure bé, 
cosa que si no, valorant el tema del que passa als veïns i les necessitats que puguin tenir, 
per tant, els hi agraïm a tots dos. Gràcies. 
 
Sr. Alcade.- Gràcies  Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Carles Fernández?  
 
Sr. Fernández.- Sí, gràcies pel comentari Sr. Albert Gil. Bé, va ser un fet que es va donar, va 
ser una oferta, va ser recollida i vam ser capaços de posar-nos d’acord, jo crec que va ser 
en benefici d’uns veïns i tant de bo, això pugui anar-se repetint més endavant. Gràcies pel 
seu comentari i gràcies també per la sensibilitat que hi va haver per part del govern quan 
vam fer la proposta de recollir-se, que això també és d’agrair. 
 
Sr. Alcalde.- Montse?  
 
Sra. Ametller.- Sí, em volia dirigir al regidor Albert Gil, en resposta al que abans ha proposat 
i confirmar-li que estem totalment d’acord que quan qualsevol de nosaltres proposa uns 
ajuts, unes beques, unes aportacions socials, el primer en el que penses és en esgotar la 
partida 100%. Després hi ha unes bases reguladores que, de vegades, limiten, encaixonen 
o adeqüen i l’objectiu que hem d’anar perseguint és que cada any si veiem una cosa 
que encotilla, doncs millorar-la l’any següent,  que és el que estem intentant fer. 
Segurament no ho aconseguirem al 100 %, però tant de bo, acabéssim aquest any amb el 
100% d’aquesta partida. Estaria més contenta que no a l’inrevés. 
 
Sr. Alcalde.- bé, jo per cloure el debat, afegir que crec que l’acord que hem trobat sobre 
els exclosos de Santa Agnès és un bon acord. És un acord que beneficiarà a uns veïns que 
s’han vist afectats per una situació diguéssim anòmala, que s’ha demorat molt en el 
temps i que en moments de dificultat com en els actuals, han de suportar un cost que 
prové d’altres temps quan les coses anaven millor i també en el punt que estem debatent, 
no ho oblidem,  l’any passat els 5 grups municipals vam ser capaços d’arribar a un acord 
positiu pel municipi, on també s’ha de dir tot, el company d’Iniciativa va jugar un paper 
important amb el suggeriment de com fer aquest tipus d’ordenança, però tots vam 
treballar molt a fons perquè poguéssim trobar unes bases sòlides perquè, en aquest temps 
difícils, puguem ajudar als nostres ciutadans i aquest és un dels objectius pels quals tots els 
que estem aquí i pels quals hem de treballar en comú i, per tant, jo crec que hem de 
felicitar-nos tots plegats. 
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Passem a votació. 
 
Es conclou el debat per l’alcaldia i s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual,  
literalment, diu: 
 

“Vist que en data 8 de maig de 2014 la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
provisionalment les bases particulars reguladores d'ajuts socials sobre determinades 
figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies monoparentals, 
persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica, condicionant llur 
validesa i eficàcia a la seva ratificació per part del Ple Municipal, amb el contingut 
següent: 
 
“Vistes les situacions de desigualtat i dificultat econòmica detectades en algunes 
famílies del municipi i en aplicació dels articles 3 i 20 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre de Serveis Socials que disposa que per tal de prevenir situacions de risc, 
compensar dèficits de suport social i econòmic i de vulnerabilitat, Serveis Socials 
disposa de prestacions en forma d’ajudes econòmiques. 
 
Atès que per a concedir aquestes ajudes econòmiques l’Ajuntament necessita 
aprovar unes bases reguladores d’ajuts socials que s’atorgaran en règim de 
concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, 
igualtat i no discriminació. Aquestes bases es regulen per la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol que 
aprova el reglament de la Llei 38/2003, i d’acord amb allò que disposa l’article 124 
del Reglament D’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Atès que l’objecte d’aquesta normativa és regular l’atorgament d’ajuts econòmics 
sobre les figures tributàries  que s’exposen a continuació, i destinats a  persones que 
residents en el municipi de La Roca del Vallès necessiten d’especial recolzament 
social, atesa la situació de crisi actual, com són les famílies nombroses, les famílies 
monoparentals, les persones aturades així com les persones amb escassa capacitat 
econòmica. Les figures tributàries sobre les quals es podrà demanar ajut econòmic 
són:  
- Impost sobre béns immobles 
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
- Taxa de serveis de recollida i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
- Taxa de serveis de subministrament d’aigua. 
 
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula el 
règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques. 
 
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la 
citada Llei.  
 
Vist l’informe de l’Educadora Social de data 10 d’abril de 2014. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 25 d’abril de 2014. 
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Vist l’informe de la Secretària municipal de data 25 d’abril de 2014 on fa constar la 
competència del Ple per aprovar les bases reguladores de les subvencions i el seu 
procediment de concessió. 
 
Vist que l’òrgan competent per aprovar les bases que regulen la concessió de les 
subvencions és el Ple de la Corporació, tal i com disposa l’article 124.3 del 
Reglament D’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, Decret 179/1995, de 13 de 
juny, però atès que aquests ajuts van dirigits a un col�lectiu d’especial vulnerabilitat, 
que requereixen d’una resposta el més ràpida possible i tenint en compte que 
esperar a la seva aprovació al proper Ple ordinari significaria l’endarreriment d’uns 60 
dies la tramitació d’aquesta ajuts, entenem que està justificada la urgència 
d’aquesta aprovació a través de la Junta de Govern a ratificar en el proper Ple a 
celebrar. 
 
L’òrgan competent per a l’atorgament de subvencions  és la Junta de Govern local, 
atesa la competència atribuïda per Resolució d’Alcaldia número 296/14 de 18 de 
març  de 2014. 
 
És per tot això exposat que es proposa a la Junta de Govern l’adopció els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment les bases particulars reguladores d'ajuts socials 
sobre determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, 
famílies monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat 
econòmica, condicionant llur validesa i eficàcia a la seva ratificació per part del Ple 
Municipal.. 
 
SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la corporació per a la seva informació pública durant el termini de vint 
dies. 
 
TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi 
reclamacions ni al�legacions durant el tràmit d’informació pública, condicionades a 
la seva ratificació per part del Ple Municipal. 
 
QUART- Aprovar la convocatòria de sol.licituds i atorgament d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies 
monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica. 
 
CINQUE.- Establir un pressupost màxim per a cada tipus d’ajut que anirà a càrrec de 
les partides i per les quanties i projectes següents: 
 

Ajuts serveis 
socials 

07-230-48001 
Tarificació Social de 
Serveis Socials 

61.000,00 
€ 

 
SISÈ.- Obrir un termini per a la presentació de sol.licituds d’ajuts socials sobre 
determinades figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies 
monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica, a 
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partir del dia següent a l’aprovació definitiva de les bases reguladores i fins el 31 de 
juliol de 2014.  
 
SETÈ.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la web 
municipal”. 

 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han 
estat conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local pel que s’aprovava 
provisionalment les bases particulars reguladores d'ajuts socials sobre determinades 
figures tributàries per a l'exercici 2014 a famílies nombroses, famílies monoparentals, 
persones aturades i persones amb escassa capacitat econòmica, condicionant llur 
validesa i eficàcia a la seva ratificació per part del Ple Municipal.  
 
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a les àrees d’Intervenció i de Serveis 
Personals d’aquest Ajuntament. “ 

 
B.5 Moció, que presenta el grup municipal del PP, sobre les pintades al Parc de Ponent de 
Granollers. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent, al cinquè punt de l’ordre del dia que tracta de la moció, 
que presenta el grup municipal del Partit Popular. Sr. César Alcalá, té la paraula. 
 
Sr. Alcalá.- A veure des del dijous passat, que es va presentar en comissió informativa, han 
esdevingut tota una sèrie de circumstàncies i hi ha hagut tota una sèrie d’atacs a seus 
d’altres partits com Convergència, per la qual cosa considero que aquesta moció no té 
raó de ser només per la circumstància que s’especifica a la moció en sí, per tant, demano 
que es pugui retirar. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, si no hi ha cap inconvenient, retirem la moció. 
 
Sr. Fernández.- Jo en tot cas, diria que podríem fer una moció de rebuig als actes d’atac 
que hi ha hagut, actes vandàlics que hi ha hagut al carrer en els últims temps respecte a 
totes les formacions polítiques. Podíem fer una cosa d’aquest tipus, una cosa més 
genèrica. 
 
Sr. Alcalde.- S’hauria de canviar tot el preàmbul. 
 
Sr. Fernández.- O en tot cas, podríem emplaçar-nos pel següent ple. Si ho presentem amb 
temps, podria entrar a l’extraordinari. Una que donés cabuda, ahir o abans-d’ahir, 
Convergència de terrassa també va patir un atac, fer una cosa genèrica en aquest sentit. 
 
Sr. Alcalde.- Bé, doncs si els sembla? 
 
Sr. Gil.- Sí, nosaltres estàvem mirant aquí, de fet el punt número 1 on posa:  
 
“ condemnar l’acte vandàlic que es va produir en el Parc de Ponent de Granollers” 
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Només traient aquest punt, l’altre, el següent que diu:  
 
“condemnar aquest tipus d’atacs poc democràtics” 
 
De tota manera, nosaltres per molt que ideològicament puguem estar a les antípodes 
d’aquests partits, l’última cosa que podem defensar és que hi ha gent que actua en 
partits polítics democràtics i d’això rebi aquest tipus d’amenaces i així mateix, qualsevol 
cosa,  podem estar d’acord en les reivindicacions polítiques socials de qualsevol tipus, 
però mai amb la violència extrema portada per qualsevol dels membres.  
 
En l’àmbit personal, jo sóc fill de Sants, és a dir, jo tota la vida l’he fet a Sants i és un barri, 
on la gent sempre ha estat molt mobilitzada i aquestes imatges que veig no em 
representen ni com a veí ni com res, no? tampoc em representen les imatges de violència 
extrema que veig per part de la meva policia que sí que em representa amb d’altres 
coses. Jo sóc una persona que sempre he pensat que tenim una bona policia i en depèn 
de quines imatges s’han pogut veure, doncs tampoc hi puc estar d’acord, per tant, la 
violència extrema mai per cap cantó. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil, algun comentari més? Bé, jo m’afegiria a la proposa 
del Sr. Carles Fernández , ens emplacem a treballar-la una miqueta més, de tipus universal, 
de tipus global, perquè la situació realment, s’ha estès i s’hauria d’atacar de forma global, 
per tant, en el proper ple extraordinari, si la tenim treballada, la podem incorporar sense 
cap mena de problema... per deixar-la sobre la taula. Sí, però en el cas de retirada no cal 
votar res, no? també s’ha de votar la retirada? Doncs votem la retirada. 
 
Sí, doncs passem a votació al retirada. 
 
Sí, aprovada per unanimitat 
 
Es conclou el debat per l’alcaldia i es retira el dictamen per unanimitat. 
 
 
PROPOSTA D’URGÈNCIA  
 
MODIFICACIÓ DE DETERMINADES CONDICIONS FINANCERES D E LES OPERACIONS 
D’ENDEUTAMENT SUBSCRITES AMB CÀRREC AL MECANISME DE  FINANÇAMENT PEL 
PAGAMENT ALS PROVEÍDORS  DE LES ENTITATS LOCALS 

 
 
Sr. Alcalde.- HI ha un acord d’urgència. Ara ho explicarà el regidor d’Hisenda, que la 
urgència ve motivada perquè aquest acord s’ha d’adoptar abans del 14 de juny i tracta 
de la modificació de determinades condicions financeres de les superacions 
d’endeutament subscrites en càrrec al mecanisme de finançament pel pagament als 
proveïdors de les entitats locals. 
 
Té la paraula el regidor d’Hisenda, el Sr. Manel Álvarez . 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, avui hem enviat documentació a tots els grups. Tota 
aquella que teníem en aquell moment, en posterioritat ha arribat alguna cosa més, però 
en principi en la mateixa línia de la que ja teníem. Com ha dit l’alcalde, en principi, és 
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urgent perquè aquest acord, que ha de ser un acord plenari, s’ha d’aprovar abans del di 
14 de juny. Està previst fer un ple extraordinari pel pressupost i per altres punts que han 
sortit aquí en la conversa, però probablement, serà després del dia 14, per tant, convocar 
un ple extraordinari per aquest punt, hem pensat que seria una miqueta absurd tenint la 
possibilitat d’aprofitar aquest ple d’avui. 
 
Primer això, després dir també que l’acord no es va poder portar a la comissió informativa 
perquè tot i que sabíem que això estava a punt d’arribar i que arribaria més tard o més 
d’hora, la documentació ha començat a arribar aquesta setmana. Dilluns o dimarts ha 
estat quan hem començat a rebre documentació del Ministeri i de l’AOC, per exemple i 
avui de la Federació de Municipis de Catalunya, aquesta mateixa tarda, per tant, d’aquí 
que portem el tema per urgència.  
 
En principi, el que proposem és aprovar una sèrie de punts que ara explicaré per 
aconseguir tenir unes millors condicions financeres amb el préstec que l’Ajuntament va 
sol�licitar pel pla de pagaments que es va aprovar a l’any 2012. El govern central ha 
aprovat una modificació de determinades condicions financeres per aquells préstecs, als 
quals ens podíem acollir, depenent de la situació econòmica de l’Ajuntament a ampliar 
els anys de carència o a la reducció del tipus d’interès, concretament, les propostes eren 
3, una era per aquells municipis que estan econòmicament malament, no és el nostre cas, 
ampliar el període d’amortització de 10 a 20 anys, recordeu que nosaltres vam aprovar un 
pla que contemplava la sol�licitud d’un préstec amb una amortització de 10 anys, amb 
aquesta modificació, el que es proposa és que els ajuntaments que estiguin malament 
puguin amortitzar a 20 anys i, a més a més, que els anys de carència que eren de 2 anys 
en aquell moment, ampliar 2 anys més i que en total siguin 4 anys. Nosaltres no podem 
optar a aquesta opció perquè la situació econòmica de l’Ajuntament no entra dins de les 
condicions dels ajuntaments que entraven dins d’aquestes possibilitats. Sí que entrem en 
les 2 opcions segones, segona i tercera, que seria la possibilitat d’ampliar els 2 anys que 
tenim de carència, 1 anys més, per tant, serien 3 anys en total de carència. Si ens 
decidíssim per aquesta opció, tindríem, a part de tenir aquest any de carència, una 
reducció en el tipus d’interès d’1,31 %. La tercera opció, que és la que en principi hem triat 
perquè econòmicament és la millor per a l’Ajuntament, ja no contempla ampliar els anys 
de carència, sinó que contempla simplement reduir el tipus d’interès en un 1,40 % respecte 
del que ara s’està aplicant. Amb aquesta proposta, l’ajuntament es pot estalviar en 
números rodons 132.000 € , per tant, creiem que és una opció interessant.  
 
El Ministeri aprova aquestes possibilitats, però ens demana unes condicions, unes 
condicions que han de complir els ajuntaments que demanin el poder sol�licitar aquesta 
reducció en tipus d’interès o en ampliació en anys de carència. Les condicions que han 
de complir nosaltres amb el supòsit que defensem i que a més, hem de complir tots els 
ajuntaments, independentment que estiguin bé o malament econòmicament, és primer 
un compromís d’adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’administració general de l’Estat. L’Administració General de l’Estat i la Generalitat també, 
a través de l’Administració Oberta de Catalunya, intenta implementar la facturació 
electrònica en totes les administracions. De fet, la llei, obligarà l’implantació d’aquesta 
facturació electrònica a partir de l’any 2015.  Nosaltres ja estem immersos en aquest canvi. 
estem estudiant diverses possibilitats i, per tant, és una condició que no veiem difícil de 
complir i a més a més, és un compromís que hauríem de fer. La segona condició que ens 
demanen per poder demanar aquesta reducció en el tipus d’interès és que ens adherim a 
la plataforma emprendre en 3, per impulsar i agilitzar els tràmits per a l’inici de l’activitat 
empresarial, de manera que en 3 passos els emprenedors puguin crear una empresa. 
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Aquesta plataforma, emprende en 3, que és la de l’Estat, també existeix una plataforma 
similar a Catalunya, que és la Finestra Única Empresarial,que ja s’està treballant a través 
del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat i l’Estat estan 
intentant arribar a un conveni, de manera que l’adhesió a la finestra única empresarial, 
contempli automàticament l’adhesió emprendre en 3, no és problema per tant, que 
complim aquesta condició. I la tercera condició i última que hem de complir és un 
compromís de substitució immediata d’un mínim d’un 30 % de les vigents llicències d’inici 
d’activitat per declaracions responsables. La veritat és que això ja s’està complint en 
aquesta Ajuntament i de fet, el 30 % s’està superant en escreix, per tant, aquesta tercera 
condició ja s’està complint. En definitiva el que proposem aprovar són els següents acords:  
 

PRIMER.- SOL�LICITAR acollir-se a la mesura establerta per l’Acord de la Comissió Delegada 
del Govern per Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014 en aquests punts que he 
explicat. 

 

SEGON.- APROVAR les condicions generals que haurem de complir per demanar aquesta 
reducció en el tipus d’interès  

 

TERCER.- FACULTAR a la Intervenció municipal per als tràmits que hauran de fer per 
sol�licitar aquesta reducció. Tot això es fa de manera electrònica  

 

QUART.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas als efectes escaients. 

 
I en principi, això és tot. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez . 
 
Algun comentari? Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.- En tot cas, senzillament, tot el que signifiqui baixar interessos que donarem 
a un banc i que puguin quedar pel municipi i que puguin ajudar a millorar partides que 
són necessàries i que puguin quedar en el municipi i ajudar a millorar el pressupost per 
partides que són necessàries pels ciutadans, benvingut sigui, sense cap tipus de dubte. A 
més, les condicions, aquests condicionants que posa el Ministeri d’Hisenda, no tenen res a 
veure amb això, però són millores de gestió i, per tant, en aquest sentit, benvinguda sigui. 
Completament d’acord. Avui hem rebut la trucada del regidor d’hisenda i ja li he 
comentat que, en principi, ens semblava que era interessant. Moltes gràcies Sr. Carles 
Fernández . Algun comentari més, Sr. Albert Gil?  
 
Sr. Gil.- Sí, nosaltres en principi hem rebut la informació i la nostra postura també és 
aquesta, el fet de dir si és anar a millor, doncs endavant, i bé, si d’aquestes condicions que 
ens posen ja n’haurem de complir unes quantes i a més, tampoc són cap condició que 
pugui afectar com sí que ho eren les del principi, que ens estaven posant uns límits que el 
que feien era que pogués anar malament de cara al poble, doncs si aquestes són així 
doncs nosaltres ho veurem correctament. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. Manel Álvarez?  
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Sr. Álvarez.- He intentat, aquest matí, posar-me en contacte amb, de fet ho he aconseguit 
amb el Sr. Fernández i amb el Sr. Gil que hem coincidit pel carrer. He trucat també al Sr. 
Dani Martín, però no hem pogut parlar, però en principi, s’ha enviat la documentació, ja 
he dit que ha estat tot molt ràpid, però les condicions són aquestes i que, en principi, no 
ho veiem malament, els que ho tenen pitjor són els ajuntaments que no estan complint i 
aquest sí que han de complir, hauran d’aprovar un nou pla d’ajustament en unes 
condicions que són bastant draconianes, nosaltres no entrem en aquest paquet i, per tant, 
jo crec que com ha dit el Sr. Fernández, els compromisos que agafem són una millora en 
gestió, és un objectiu que tenim tots, és assumible i, per tant, crec que val la pena.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. 
 
Passem a votació la urgència  
 
Sí, aprovada la urgència per unanimitat  
 
Ara passem a votació l’acord 
 
Es conclou el debat per l’alcaldia i s’aprova el dictamen per unanimitat, el qual,  
literalment, diu: 
 

“En data 24 d’abril de 2014, la Comissió Delegada del Govern per Assumptes 
Econòmics va acordar la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament 
pel pagament als proveïdors de les entitats locals, d’acord amb els preceptes 
regulats al Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinaven 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 

 

En data 14 de maig de 2014, en el Butlletí Oficial de l’Estat (número 117), es publica 
la Resolució de 13 de maig de 2014, de la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local, per la que es dóna compliment a l’Acord de la Comissió 
Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a la 
modificació de determinades condicions financeres de les operacions 
d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament pel pagament 
als proveïdors de les entitats locals. 

 

Aquestes mesures estaven constituïdes per: 

 

- Ampliació del període d’amortització a 20 anys i del de carència en 2 més i la 
reducció del tipus d’interès en els termes que fixa l’esmentat Acord (opció 1). 

 

- Ampliació del període de carència en 1 any més, mantenint l’inicial d’amortització 
de 10 anys, i reducció del tipus d’interès en els termes que fixa l’esmentat Acord 
(opció 2). 
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- Una major reducció, respecte dels casos anteriors, del tipus d’interès en els termes 
que fixa l’esmentat Acord, mantenint els inicials períodes d’amortització i de 
carència (opció 3). 

 

Amb posterioritat, i en Nota de premsa del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públiques, es comunica que la reducció del tipus d’interès a què es refereix l’opció 2, 
es considera “intermitja” i representa una rebaixa d’uns 131 punts bàsics, al tipus 
d’interès fitxat en el mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les 
entitats locals. D’altra banda, en relació a l’opció 3, aquesta reducció es considera 
“màxima” i representa una rebaixa d’uns 140 punts bàsics, al tipus d’interès fitxat en 
el mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
Amb caràcter informatiu, el tipus d’interès per a les entitats locals prestatàries, 
quedava definit per l’equivalent al cost de finançament del Tresor públic més un 
marge màxim de 115 punts bàsics i un marge d’intermediació d’un màxim de 30 
punts bàsics, quedant fitxat en Euribor a 3 mesos més 525 punts bàsics. 

El Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària celebrada el 12 de juny de 
2012, aprovà el Pla d’Ajust regulat en el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
que es determinaven obligacions d’informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
En aquest sentit, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públiques va 
comunicar, mitjançant ofici de 2 de juliol de 2012, la valoració favorable de 
l’esmentat pla d’ajust. 

 

En consulta efectuada per la Intervenció municipal a l’Oficina Virtual d’entitats locals 
del Ministerio de Hacienda y Administracions Públiques, figura que l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, pot acollir-se a les següents mesures orientades a millorar les 
condicions econòmico-financeres de les operacions formalitzades en el marc de la 
primera fase del mecanisme de pagament a proveïdors del Reial decret llei 4/2012, 
de 24 de febrer, pel que es determinaven obligacions d’informació i procediments 
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals: 

 

- Ampliació del període de carència en un any, però no la del període 
d’amortització, amb una reducció intermitja del diferencial aplicable sobre l’Euribor 
a 3 mesos (opció 2). 

 

- Reducció màxima del diferencial aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos (opció 3). 

 

En relació a la valoració econòmica de les dues opcions, d’acord amb els estudis 
econòmics que s’han estat realitzant per part de la Intervenció municipal resulta que 
l’opció més interessant, des de la vessant econòmica, és la tercera, d’acord amb el 
següent esquema: 

 

- EURIBOR a 3 M (segons dades del Euribor-rates.eu):  0,316 % 

- Diferencial actual: + 525 punts bàsics. Total tipus d’interès: 5,566 %. 

- Diferencial (opció 2):+ 131 punts bàsics. Total tipus d’interès: 4,256 %. 

- Diferèncial (opció 3):+ 140 punts bàsics. Total tipus d’interès: 4,166 %. 
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- Import pendent d’amortitzar:  2.291.539,25 euros. 

- Interessos a satisfer – Situació actual:  526.131,68 euros. 

- Interessos a satisfer – Opció 2:   451.066,52 euros. 

- Interessos a satisfer – Opció 3:   393.795,29 euros. 

 

Afegir el fet que en els escenaris del Pla d’Ajust i del Pressupost de l’any 2014, ja es 
contempla l’amortització del préstec. 

 

És per tot això que es proposa al PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL que adopti els 
següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- SOL�LICITAR acollir-se a la mesura establerta per l’Acord de la Comissió 
Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a la 
modificació de determinades condicions financeres de les operacions 
d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament pel pagament 
als proveïdors de les entitats locals, consistent en la reducció màxima del diferencial 
aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos, mantenint els inicials períodes d’amortització i de 
carència (opció 3). 

 

SEGON.- APROVAR les condicions generals que es contenen a la tercera 
característica financera de l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per 
Assumptes Econòmics, de 24 d’abril de 2014, per a la modificació de determinades 
condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al 
mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals, i que 
s’assenyalen a continuació: 

 

1.- Compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia següent que es publiqui 
l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant la qual es 
regularan les condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de 
factures electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta 
obligació mitjançant la sol�licitud del servei e.FACT de factura electrònica de les 
administracions catalanes, una vegada estiguin resoltes les qüestions jurídiques i 
tecnològiques relatives a la seva integració i interoperabilitat amb la plataforma 
FACE de l’AGE. 

 

2.- Adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els tràmits per a 
l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a 
aquesta obligació, mitjançant la sol�licitud del servei de “Tramitació d’activitats 
empresarials al món local (Finestra Única Empresarial)” impulsat pel Consorci AOC, la 
Generalitat de Catalunya i les administracions locals catalanes, quan s’hagin resolt 
les qüestions jurídiques i tecnològiques perquè aquesta iniciativa inclogui els serveis 
“Emprende en 3”. 
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3.- Compromís de substitució immediata d’un mínim del 30 % de les vigents 
autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables 
o  comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les ordenances tipus 
d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció 
municipal en espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la 
Diputació de Barcelona i impulsades pel Consorci AOC. Aquestes ordenances tipus 
estan adaptades a la Directiva de Serveis, la Llei 20/2013 de Garantia de la Unitat de 
Mercat i la normativa específica de la Comunitat de Catalunya i impliquen el 
compliment de la simplificació de més del 30% de les autoritzacions i llicències d’inici 
d’activitats a règims de declaració de responsable o de comunicació prèvia. 

 

TERCER.- FACULTAR a la Intervenció municipal per a la realització dels tràmits, 
trameses i gestions administratives necessàries per a donar el compliment d’aquests 
acords. 

 

QUART.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas als efectes escaients.” 

 
C) Control Gestió municipal 
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent bloc de l’ordre del dia, de control de la gestió municipal. 
 
C.1. Resolucions d’alcaldia en matèria de personal   
 
Sr. Alcalde.- En primer lloc les resolucions d’alcaldia en matèria de personal. Hi ha una 
única resolució en aquest aspecte.  
 
Bé, s’ha fet un procés per al nomenament d’interventor interí. Aquest nomenament no el 
fa l’Ajuntament, sinó que el fa la Direcció General d’Administració Local i l’acord i la 
resolució d’alcaldia proposa el nomenament interí de l’aspirant Antonio López Alonso com 
a interventor interí de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per desenvolupar les tasques 
pròpies assignades a aquest lloc de treball. S’ha traslladat aquesta proposta a la Direcció 
general d’Administració Local i ara estem a l’espera de que siguin ells qui facin el 
nomenament, però en principi, s’ha conclòs tot el procés i aquesta persona és la que ha 
obtingut la proposta de nomenament.  
 
Algun comentari?  
 
Sra. Cati Palma? 
 
Sra. Palma.- Sí, com ja és tradició des del grup socialista donar la benvinguda si finalment 
es ratifica aquest acord que comenta el Sr. Alcalde, al Sr. Antoni López Alonso i desitjar-li 
tota la sort i encert en aquesta nova etapa. 
 
Sr. Alcalde.-  Moltes gràcies  
 
C.2. Resolucions d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- Passem al punt C-2 de resolucions d’alcaldia. Algun comentari sobre les 
resolucions? No? 
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C.3. Informes d’alcaldia 
 
Sr. Alcalde.- Bé, doncs passem al punt C.3 d’informes d’alcaldia. Fer-los coneixedors de 
que abans-d’ahir ens va arribar la notificació de la desestimació que havia presentat la 
Direcció General de Comerç sobre l’execució de sentència com a municipi turístic, per 
tant, es ratifica l’execució de sentència com a municipi turístic. Era un “fleco” que 
quedava pendent. Abans d’ahir en va arribar que havia estat desestimada la pretensió 
de la Direcció de comerç i per tant, sí que hi ha el recurs, el recurs segueix el seu curs i 
s’espera que abans de 2 o 3 anys no es tinguin notícies sobre aquest recurs. 
 
 
C.4. Mocions de Control 
 
Sr. Alcalde.- Passaríem a l’apartat de mocions de control que no n’hi ha cap  
 
 
C.5. Precs i preguntes 
 
Sr. Alcalde.- Algun prec? Alguna pregunta? 
 
A veure anirem per ordre  
 
Sr. García Lorenzana? 
 
Sr. García.- Sí, el primer no és tant una preguntar, sinó simplement informar i és que al 
davant del número 8 del carrer Indústria, ha tornat a aparèixer un sot, que és ja gairebé 
història perquè es va reproduint de tant en tant i que s’hauria de procedir a arreglar-lo al 
més aviat possible. Primer perquè és abastant profund i fa malbé els pneumàtics i en 
segon lloc perquè ja ha passat un parell de vegades que els cotxes fan un moviment 
estrany per tal d’evitar-lo i és un punt una miqueta conflictiu. Vull dir que si li feu una 
ullada, doncs que es pugui arreglar ràpidament.  
 
I la segona qüestió és que en la comissió de territori, si no recordo malament, el Sr. Alcalde 
ens va informar de que hi havia hagut un problema d’unes canonades a la Pineda i era 
simplement, interessar-nos per si ja s’ha trobat una solució i si s’ha pogut solucionar el 
problema. 
 
Sr Alcalde.- Sr. Julio Caña?  
 
Sr. Caña.- Sí, jo a part de la pregunta també haig de dir que a la Torreta ens hem trobat 
també que al carrer Granada hi ha un bon sot també. Sobretot, a la part del camp de 
futbol. I ara, venint cap aquí, hem vist que estaven treballant al carrer Dr. Fleming i també 
ens hem trobat que no sé què estan fent allà, però els pneumàtics es queden allà fixes. 
 
I després havia de fer-li una pregunta i és en el primer ple del consell del poble, vostè va 
dir que, en principi, en el mes de juny, començarien ja les obres de, bé començarien no, 
vam quedar que faríem una reunió per informar una miqueta de com es faria la despesa 
dels 60.000 € i era per veure quan es faria aquesta reunió. Que en principi no ens ha cridat 
a ningú. 
 



 35 

Sr. Alcalde.- Contestem després. Sra. Cati Palma? Ah perdó, Sra. Carmen las Heras. 
 
Sra. Las Heras.-  Jo volia demanar si hi ha alguna novetat en el que respecte a la segona 
línia de P3 de l’escola de la Torreta, després de les dades que tenim de l’últim consell 
escolar que a la millor hi ha alguna informació. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Sra. Cati Palma? 
 
Sr. Palma.- El passat diumenge que hi va haver jornada electoral, en una de les escoles, 
concretament a l’IES, hi va haver un incident amb un dels membres d’una de les meses, el 
qual va patir un infart durant la jornada electoral i va ser atès per les ambulàncies del CEM 
i la policia va venir ràpidament i va tenir una atenció correcta, però sí que volíem saber. 
De fet, li he demanat abans a la secretària, volíem saber com estava aquest veí de la 
Roca que va tenir aquest ensurt. No sabem com ha evolucionat i en qualsevol cas, tenir 
aquesta informació per saber si s’ha de fer algun acompanyament a la família. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.- Sí, 2 cosetes. La primera si teníem data prevista per a la reunió que vam 
acordar en una de les reunions que vam fer de comissió informativa, però fora de la 
comissió per tenir amb el Servei Català de la Salut per alguns temes en referència la CAP. 
 
I la segona és un tema del centre esportiu, per la informació que ens ha arribat, hi ha una 
situació d’un dels conserges que se’l fa anar a la Torreta, no disposa de vehicle i en un 
horari, en què no pot tornar en autobús. Volem saber si això és així o si no és d’aquesta 
manera, i si és així, volem saber si això es pensa mantenir aquesta situació o què és el que 
porta que s’arribi a una situació d’aquest tipus. A nosaltres, ens ha arribat una part de la 
informació i el que volem és contrastar-la amb la informació de l’Ajuntament sobre aquest 
aspecte. 
 
Sr. Alcalde.- Sr. Albert Gil?  
 
Sr. Gil.-  Bé, jo també volia fer vàries. Algunes són reiterades, per tant, ja les deixem. També 
el tema del veí que va patir l’infart, doncs també era una de les informacions que volíem 
demanar. Després també de la mateixa manera, també parlem amb treballadors de la 
Roca Vilage que com a municipi turístic obra els diumenges i volíem saber si l’Ajuntament 
ha engegat algun tipus de contacte amb ells per tal de saber si el que es van 
comprometre com a Roca Village de que els treballadors no treballarien més diumenges 
dels que s’havien compromès i que això també estava darrera els sindicats. Si havíem fet 
nosaltres algun seguiment com a ajuntament. Fa pocs dies que ha arrencat, però hi ha 
gent que s’està trobant cada diumenge, per tant, si comencem a fer números de cada 
diumenge treballant, d’aquí a pocs dies, ja no hauran de treballar cap diumenge més 
perquè no podran, però en canvi, les seves empreses, els segueixen comunicant que 
tindran uns quadrants amb bastants més diumenges, per tant, des de la mare que és 
Value Retail, a veure si, d’alguna manera, s’ha fet algun tipus de seguiment per evitar que 
cada botiga obligui als seus treballadors a fer més diumenges dels que pertoquen. Així 
com també saber si la Roca Village ha donat algun tipus del tema del conveni que 
s’havia treballat en el seu dia i que ells havien de veure si era total parcial. 
 
Sra. Pujol.- Si em permeteu, abans de que ningú parli, la informació sobre l’estat de salut 
de qualsevol ciutadà d’aquest municipi és confidencial. Jo penso que ningú pot informar. 
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Com a professional de la salut. Eh? Jo penso que aquí ningú pot dir res sobre l’estat de 
salut de ningú, perdoneu, eh?  
 
Sr. Gil.- Val doncs ho torno a preguntar, encara que ningú em contesti, perquè ara la 
companya que aquí no hi és, però era un senyor que estava en una mesa, que estava 
fent una  acte públic i d’això i l’única cosa que preguntem és si està més bé. 
 
Sra. Pujol.- S’ha d’anar molt al “tanto” sobre el que s’informa en un lloc públic sobre l’estat 
de salut de ningú. Jo us ho dic perquè us pot denunciar si s’informa sobre l’estat de salut 
en un lloc públic. Informeu-vos bé si es pot dir o no es pot dir. 
 
Sr. Gil.- Molt bé, doncs entenc, no sé ara parlo en nom meu, com no li puc transmetre, 
demanaré que l’alcalde li escrigui en aquest veí, desitjant-li que es recuperi, fem-ho 
d’aquesta manera. Jo entenc que ningú ha preguntat un informe mèdic sinó simplement 
diem que esperem que estigui millor que com estava diumenge que no és difícil. 
 
Sra. Pujol.- Jo no he dit que no es pugui preguntar sobre el seu estat de salut, jo només dic 
que jo entenc que no es pot informar sobre l’estat de salut de ningú. És una altra història. 
 
Sr. Gil.- Llavors, podria denunciar a qui respongui. 
 
Sr. Alcalde.- No fem un diàleg en tot cas, si estan totes les preguntes no sé si queda 
alguna pendent? Doncs, comencem a contestar sobre els temes de via pública. Sr. Josep 
M. Mateo, hi ha el tema del sot del carrer Granada, del carrer Doctor Fleming i del carrer 
Indústria. 
 
Sr. Mateo.- A veure, el del carrer Dr. Fleming s’ha arreglat. Es va haver de tallar el trànsit 
perquè era bastant gran, n’hi ha 2 més al Dr. Fleming que també són una mica complicats 
i estem ja per arreglar-los. Ho estem programant per arreglar-los i el del carrer Indústria em 
penso que està programant per arreglar-los i el del carrer Indústria, ja està programat per 
part de la brigada poder resoldre aquest problema.  El que passa és el de sempre, que les 
feines de la brigada és que la brigada ha de fer molta feina en tot el municipi i hem de 
buscar el moment en què pugui anar el personal per arreglar-lo, però estarem al cas, jo 
miraré el del carrer Indústria i aquests del Dr. Fleming i el del carrer Granada, que també 
està vist per agilitzar al màxim per resoldre aquest problema, per això la setmana que ve, 
us diré alguna cosa d’això. 
 
Sr. Alcalde.- Sobre la segona línia de P3. 
 
Sr. Mateo.- Sí també aprofito jo perquè els conec de primera mà. Aquest matí, sembla ser 
que els pares hem sabut que els pares afectats de la Torreta, és a dir;  les 7 famílies de la 
Torreta, han arribat a un acord amb el director de Serveis Territorials, el de Mataró, el Sr.  
García Caurín i l’oferta és ampliar la ràtio a 30 nens i posar, en principi, sembla ser un TEI i 
un professor. Això ha de quedar clar. No sabem si serà un TEI o un professor. 
 
Sr. Alcalde.- A mi m’han dit un professor  
 
Sra. Pujol.- És que jo ahir vaig parlar amb l’inspector i la meva informació és que no era un 
TEI, que era un altre mestre. 
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Sr. Mateo.- Aquest matí, de totes maneres, el dilluns està citada a Mataró la directora del 
centre, la Maria Patau, a entrevistar-se amb el director d’Ensenyament i aclariran el que hi 
ha sobre la taula. El que jo sabia és això que ofereixen incrementar la ràtio a 30, aleshores 
són 7 i hi ha un altre pare que ja està d’acord en anar a l’escola Mogent, perquè ja li va 
bé i aleshores quedaria només un pendent de la Torreta i el director diu que trobaríem la 
fórmula perquè es quedés també a l’escola de la Torreta i em sembla, que aquesta és la 
fórmula que han fet els pares, però sabrem exactament el què el dilluns.  
 
Sra. Las Heras.- ... que hi hagués 2 mestres no ho entenc perquè no hi ha 2 aules, perquè 2 
mestre en una aula. 
 
Sra. Pujol.- Jo és que com que no tinc informació definitiva, no hauria informat. Ahir vam 
parlar amb l’inspector i ahir no s’havia pres cap decisió encara, per tant, avui els pares 
han anat a parlar amb el Sr. García Caurín i era una proposta aquesta d’obrir una segona, 
fer una ampliació de ràtio i obrir, però és una proposta, amb nosaltres com ajuntament, no 
ens han donat una resposta definitiva, per tant, jo com a regidora d’Ensenyament no tinc 
una resposta del Serveis Territorials. 
 
Sr. Mateo.- Jo ja dic que el dilluns sabrem exactament el què. 
 
Sr. Alcalde.- Afegir que jo he parlat aquest matí amb el director de Serveis Territorials, per 
tant, la informació que jo tinc és anterior a la rebuda dels pares que li han traslladat al 
regidor delegat de la Torreta, per tant, la informació pot ser una mica confosa, però 
sembla ser que tot apunta que hi haurà un allargament de ràtio, cap a 30, 31 perquè dels 
7 alumnes, 1 queda a Mogent  per decisió personal pròpia i els altres 6, 5 els encabien a la 
Torreta i en quedava 1 flotant que sembla ser que s’han compromès a encabir-lo també, 
per tant, estem parlant de 31, no ho sabem, per tant, esperem que es produeixin els 
aconteixements i us informarem, degudament, quan tinguem la informació definitiva que 
no és competència nostra, és competència del Departament i, per tant, per molts 
esforços que estem fent des de tots els àmbits, doncs estem una miqueta amb les 
situacions de la racionalitat que està buscant en Departament en un context de crisi molt 
difícil, tenint en compte que hi ha 10 vacants a la Roca i 10 vacants a Santa Agnès, llavors 
clar dins d’això és amb el que el Departament ha de buscar el màxim d’utilització dels 
recursos públics quan no hi ha unes dades demogràfiques que, en aquest moment, donin 
resposta a omplir les aules de P3. 
 
Sr. Mateo.- Jo diria que la bona notícia, podríem dir, és que encara que no sigui res en 
ferm, que no tinguem coses concretes, sí que és la primera vegada, en tot el temps que 
portem lluitant en aquest tema, que hi ha una notícia que pot ser positiva. És la primera 
vegada que sento que els pares sembla que acceptin i que estiguin d’acord en una 
oferta que està fent Ensenyament. És la primera vegada que ho sento, per tant, això crec 
que pot ser positiu. 
 
Sr. Alcalde.- Molt bé, contestem al tema del conserge que es desplaça a la Torreta. 
Contesta el Sr. Manel Álvarez, el regidor que porta els temes de personal. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Sí, és un tema que ha portat conjuntament des de Serveis 
Centrals i des d’Esports, però concretament aquest tema l’he treballat bastant i, per tant,  
puc donar informació. A la Torreta, teníem un problema i és que els diferents conserges de 
les diferents instal�lacions de la resta del municipi s’havien de desplaçar uns dies a la 
setmana per tancar la instal�lació. Durant un temps, hem estat estudiant quina podia ser 
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una solució a aquest problema. En principi, tenim una conserge fixa a Santa Agnès a la 
qual, és una senyora, ara es fa una ampliació horària. Tenim 3 conserges més a les 
instal�lacions esportives, 2 són home si 1 és una dona. Llavors, vam arribar a la conclusió 
que la dona s’havia de quedar a la Roca, atès que a  la instal�lació de la Roca, a la 
piscina teníem equips femenins i si en algun moment s’havia de fer alguna intervenció en 
el vestidor de dones, el que era més correcta i més normal és que aquesta intervenció la 
fes una conserge que fos també dona. Per altra part i durant un bon temps, portem uns 
quants mesos, s’ha estat formant a un dels conserges com a suport per temes de 
manteniment. Aquest suport en temes de manteniment, hem arribat a la conclusió i és 
lògic que sigui així, que la persona aquesta estigui en la instal�lació més gran i la que 
comporta més problemes en quant a manteniment, que és també la instal�lació de la 
Roca, per tant, ens quedava un últim conserge que, en principi, és el que hauria de 
desplaçar-se a la Torreta. S’ha fet diferents reunions amb els treballadors, s’ha plantejat el 
tema, s’ha demanat propostes als treballadors i al final, la proposta que s’ha escollit és la 
proposta que agrada a tothom menys a una persona, però no hem trobat una proposta 
millor fons ara, per tant, el que s’ha decidit, des de la direcció, és que quedi com està 
actualment i és que hi ha una persona, un conserge,  que s’ha de desplaçar a la Torreta 
diàriament per tancar la instal�lació. Els conserges tenen, d’aquesta manera el que evitem 
són desplaçaments en horari laboral. Fins ara, el que teníem és que hi havia treballadors 
que començaven la seva jornada laboral s’havien de desplaçar o ve a la Torreta o bé a 
Santa Agnès o bé els de Santa Agnès a la Torreta o a la Roca, no? Amb al solució 
proposada, amb allò que ja s’està fent, el que evitem és que els treballadors s’hagin de 
desplaçar i un treballador que comença a la Roca, acaba a la Roca; el que comença a 
la Torreta acaba a la Torreta i el que comença a Santa Agnès, acaba a Santa Agnès i és 
cert que hi ha una persona que no està d’acord, però no s’ha trobat una altra solució. Ara 
comencen horaris d’estiu. Les instal�lacions tenen horaris diferents i, per tant, la 
problemàtica serà diferent a la situació que tenim ara. Els canvis no es poden fer d’avui 
per demà, és a dir, per proposar i per fer el canvi que tenim ara en marxa hem estat 
setmanes i fins i tot diria que algun mes en notificar al personal, amb pacte amb el 
personal, en negociar amb els diferents treballadors afectats, quina havia de ser la nova 
manera i els nous horaris. Proposar ara un canvi comporta automàticament, tornar a 
parlar i tornar a iniciar aquestes converses, intentar arribar a pactes i intentar trobar uns 
horaris diferents que fins ara no s’ha trobat. Com comencem horaris d’estiu, el que ens 
podem plantejar i està plantejat, és si tenim solucions o alternatives als horaris actuals, 
però de cara al setembre. Ja ho parlarem, mirarem a veure si entre tots i sobretot, amb 
l’ajuda dels treballadors, aconseguim donar el servei que es pretén donar als usuaris que 
cada vegada volem que sigui millor i que ningú se senti afectat. Aclarir, sobretot, que 
s’han fet reunions, que s’ha notificat en temps i forma als treballadors els canvis i que 
tothom està d’acord tret d’una persona i aquesta és la situació. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Contesto jo les preguntes que queden 
pendents. Respecte del problema del clavegueram de la Pineda. Això es tracta d’un 
clavegueram que està sota d’un habitatge, just quan s’entra a la Pineda, l’habitatge que 
queda a mà dreta. Hem trobat una documentació de l’any 73, on es va fer la cessió dels 
vials i enllumenat públic i les instal�lacions d’aigua i de clavegueram a l’Ajuntament. En 
aquest moment, l’Ajuntament va rebre aquestes instal�lacions com a instal�lacions 
públiques i s’afegia un plànol, un plànol que tot s’ha de dir, que no està signat per ningú, 
però que en principi, és un plànol de cessió i aquest plànol marca el clavegueram just a la 
punta d’aquesta parcel�la, no travessant la parcel�la ni travessant el carrer. La realitat és 
una altra, hi ha un agreujant i és que hi ha diverses zones de la Pineda que les escomeses 
de privat a públic són individuals o són col�lectives, són mancomunades. Això és el cas 
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d’aquest clavegueram, però clar, això genera un problema de salut pública. En aquest 
moment, identificat el problema, fetes proves passant càmeres pel clavegueram des 
d’una punta i de l’altra i tenint en compte que estem en terreny privat, finalment, hem 
donat ordres que es compti un pressupost per saber què costa les obres de reparació. A 
partir d’aquí, s’haurà de determinar jurídicament qui les afronta, si les haurà d’afrontar 
l’Ajuntament o les hauran d’afrontar els privats, però en tot cas, no podem estar així més 
temps, per tant, també estem esbrinant qui està connectat a aquest col�lector, segons els 
plànols, els 3 habitatges que quedarien més per sobre no haurien d’estar connectats i 
segons la informació, hi ha una cas a mà esquerra, que era la casa del guarda o del 
porter, que aquesta casa, en principi, no reunia les condicions urbanístiques, però que, 
efectivament, és una realitat consolidada i és possible que aquesta casa també estigui 
connectada, és a dir, probablement, a través d’un clavegueram que no queda reflectit 
en cap documentació, hi ha 4 cases connectades. Estem esperant a tenir aquest 
pressupost que el fa el Consorci del Besós i en el moment en què el tinguem, decidirem 
com actuem, si diguéssim d’alguna manera amb complicitat amb els privats o si ho 
acabem fent nosaltres per solucionar el problema, però hem de tenir les autoritzacions per 
intervenir en parcel�les privades, per tant, aquest tema encara està en aquesta fase 
d’estudi. 
 
Respecte al tema del consell del poble, el compromís va ser fer les obres a l’estiu...no, no, 
es va dir a l’estiu perquè estiguessin a punt per a l’inici del període lectiu. Els tècnics que 
estan treballant l’eix cívic ens han fet diverses propostes, ens han començat a analitzar 
números, els números se’n van molt més amunt dels 60.000 € i en tot cas, hi ha una tercera 
reunió o quarta, em sembla que hem fet ja, programada per aquest divendres vinent, jo 
espero que portin ja unes solucions que puguin ser definitives. Llavors, seguirem una mica 
un procediment lògic que és analitzar-ho des de l’equip de govern primer, convocar una 
comissió de territori, convocar la comissió que va quedar encomanada d’aquest estudi, 
d’aquest coneixement del consell del poble i llavors fer d’alguna manera tota la 
tramitació que convingui si estem tots d’acord o les modificacions que s’hagin de fer 
perquè a aquest projecte se li pugui donar forma de projecte executiu, construïble i 
licitable, és en tot cas, per aquest import estaríem parlant d’una licitació directa o 
negociada, per tant, els procediments són àgils, però en tot cas, hem d’anar pas per pas. 
El proper pas és si dimecres ens porten una solució que ja la podem més o menys 
considerar bona, a partir d’aquí faríem tot el treball de donar-ho a conèixer i veure en 
quin punt ens hem de quedar i quines són les obres que podem afrontar, amb els 60.000 € 
que tenim disponibles... com? Sí, sí, sí, en el moment en què aquesta documentació sigui 
susceptible de ser ensenyada, dons convocarem de seguida les reunions. 
 
Respecte el tema de l’infart de la jornada electoral, com molt bé diu la regidora 
d’Ensenyament, les dades protegides, són dades protegides. Jo de totes maneres, la 
informació que tinc, crec que la puc donar en un plenari i en base a la pegunta que se 
m’ha fet. Aquesta persona està ingressada a l’hospital de Sant Pau i en situació greu i 
pendent d’una operació greu.  És tota la informació que tinc, la tinc per 2 vies, per una via 
molts senzilla que crec que no és cap dada protegida que és que hem trucat i ens han 
informat a nosaltres, poden informar a qualsevol que truqui.  
 
El tema de la data pel Servei Català de la Salut no la tenim encara, quan la tinguem, ja la 
comunicarem. 
 
Respecte el tema que ha preguntat el Sr. Albert Gil, no hem tingut contacte amb cap 
treballador, això també vol dir que ni nosaltres hem anat a preguntar ni ningú se’ns ha 
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vingut a queixar. De totes maneres, estiguem atents. Jo tinc entès que el Sr. Òscar Riba 
està bastant a sobre del tema i segurament, vostè té més contacte amb ell que jo. No 
tenim detectada cap incidència nosaltres, però és possible que les contractacions que es 
van fer en aquell procés selectiu que parlaven de 300 treballadors, no s’hagin tancat 
encara, estiguin encara en procés, no hagin començat a operar. Se suposa que algunes 
d’aquestes persones, anirien en grups rotatoris i facilitarien que no hi hagués una saturació 
de caps de setmana treballant, per tant, entenem que s’ha fet un procés i aquest procés 
està a punt de resoldre’s, respecte del conveni, en principi, les reunions que hem tingut 
amb Roca Village és de total compliment del conveni. Vull dir que l’assumeixen 
perfectament, simplement ens han demanat que aquest any es faci la part proporcional, 
però bàsicament el conveni si el recordeu afronta temes com el de transport urbà, que 
s’està fent des del dia 23 d’abril, es del primer dia en què es va obrir el diumenge, la 
concessionària del transport Sagalés està donant el servei, llavors el dèficit que això pugui 
generar i dèficit acumulat l’assumirà Roca Village i també els serveis policials que s’hagin 
d’afrontar com a conseqüència de l’obertura en diumenges. Aquests eren 2 punts 
fonamentals del conveni i en principi, Roca Village no té cap dificultat ni cap impediment 
per complir totalment el conveni tal com es va aprovar a l’any 2010.  
 
Crec que amb això queden contestades totes les preguntes i aixequem la sessió quan són 
les 10 i 5 del vespre i donant pas al torn de precs i preguntes per part del públic assistent, si 
és que n’hi ha alguna. 
 
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 22 hores 
i 05 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

 

El president     La secretària 

 

 

 

Rafael Ros i Penedo     Maria Sanpere i Herrero  

 


